MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS
– APOSTILA DE DIREITO MATERIAL COLETIVO –

2017

A prova para Promotor de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais se aproxima e nós preparamos uma apostila de Direito Material
Coletivo, para que você possa complementar seus estudos – dada a carência de material acerca do tema.

Convém fazer algumas ponderações importantes acerca do material preparado:
 Primeiro, não pretendemos esgotar os temas do Edital, posto que alguns são provenientes somente de leitura de lei, e outros já
temos abarcados em nossas aulas gravadas.
 Segundo, essa apostila não busca trabalhar com profundidade os temas, mas apenas proporcionar um amparo, para que você não
faça a prova sem ter tido ao menos contato com os mesmos.
 Terceiro, as matérias referentes ao tema de “pessoas com deficiência” não é trabalhada nesse material, para o estudo dela,
indicamos – e não deixe de fazê-lo –, que assista as aulas ministradas pelo professor Rafael da Mota analisa a Lei nº 13.146/2015,
abordando os principais pontos que poderão ser cobrados em provas de concurso público (CLIQUE AQUI PARA ACESSAR O
CURSO). Ainda, indicamos a apostila disponibilizada pelo governo: CLIQUE AQUI.

Boa sorte nos estudos!

1. BENS COLETIVOS E RELAÇÕES GRUPAIS

1.1.

Direito Subjetivo: gênese, evolução, limites
1.1.1. O que é direito subjetivo?

O direito subjetivo é um poder e uma faculdade advindos de uma regra interposta pelo Estado na proteção dos interesses coletivos. Afirmamos,
nesses termos, que o direito objetivo é o conjunto das regras jurídicas, ao passo que o direito subjetivo é o meio de satisfazer interesses humanos. Assim
sendo, podemos entender que o segundo deriva do primeiro1.
Em outras palavras, o direito subjetivo apresenta-se como uma faculdade que o titular deste tem de usá-lo ou não na proteção do bem jurídico
garantido pelo direito objetivo, podendo até mesmo dispô-lo.
A fim de melhor esclarecer o conceito, importa aqui fazer menção à classificação de direito subjetivo trazida por Caio Mário da Silva Pereira, no que se
refere à generalidade e à restrição de seus efeitos. Os direitos subjetivos, considerados intrinsecamente, conforme leciona o autor, são absolutos e relativos2:
a) Absolutos são aqueles direitos subjetivos os quais traduzem uma relação oponível à generalidade dos indivíduos, sem a especificação de sua
exigibilidade contra um sujeito determinado, apresentando como um dever geral negativo.
Ex.: direito de propriedade.
b) Relativos são os direitos subjetivos quando o dever jurídico, ao contrário dos absolutos, é imposto a um determinado sujeito passivo, não
importando ser este sujeito uma única pessoa ou um grupo de indivíduos, contanto que sejam estes determinados ou passíveis de determinação.
Podemos citar aqui alguns exemplos de ambas classificações como o direito de propriedade, por exemplo, que se constitui em um direito subjetivo
absoluto.
Ex.: direito de crédito.
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1.1.2. Teorias acerca do direito subjetivo
Pretendemos, aqui, ver resumidamente a essência de cada teoria, bem como as suas respectivas críticas quanto à formulação de um conceito preciso
acerca do direito subjetivo.

a) A Teoria da vontade de Windscheid
Para os adeptos desta corrente, o direito subjetivo seria o poder da vontade humana garantido pelo ordenamento jurídico. Entende-se que é parte
integrante da natureza humana o poder de escolha, sendo este, ainda, o ponto diferenciador do homem em relação aos demais animais.
Reconhecendo isso, o ordenamento jurídico garantiria aos homens o poder de vontade, na forma de seus direitos subjetivos.
Essa teoria, contudo, não passa ilesa de críticas. Vejamos algumas:




A vontade não pode ser elemento único de diferenciação entre homens e animais irracionais, pois, por vezes, o ser humano não possui
vontade própria, a exemplo dos menores absolutamente incapazes para a prática da vida civil. Embora a eles não seja, para diversos atos,
reconhecida a vontade, eles não deixam de possuir os direitos subjetivos da propriedade, de ação, etc.
Há quem defenda a existência do direito subjetivo independentemente da vontade do seu titular, por exemplo, o direito de propriedade
decorrente de herança, onde o herdeiro ignora a abertura da sucessão pela morte do descendente.

b) A Teoria do Interesse de Ihering
Esta teoria afirma que a natureza jurídica do direito subjetivo está no interesse juridicamente protegido. Crítica ferrenha à teoria da vontade, a
teoria do interesse ressalta a possibilidade de haver interesse em determinados direitos mesmo sem existir o elemento volitivo, respondendo,
portanto, às críticas trazidas à teoria por nós estudada no “item a” acima.
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No entanto, esta teoria também conta com suas próprias críticas. Nesse sentido, Maria Helena Diniz destaca que há interesses protegidos pela lei
que não constituem direito subjetivo e direitos subjetivos nos quais não existe interesse do seu titular como os direitos do tutor ou do pai em relação
ao pupilo e aos filhos são instituídos em benefício dos menores e não do titular3.

c) A Teoria Mista de Jellinek
Trata-se de uma mistura das duas teorias discorridas anteriormente. Para seus adeptos, o direito subjetivo apresenta-se como sendo poder da
vontade ao mesmo tempo em que é protegido pelo ordenamento jurídico. Ou seja, a vontade, qualificada por um poder de querer, não se realiza se
não for com o intuito de buscar o êxito na realização de um interesse.
Importante destacar a crítica feita por Miguel Reale a essa teoria: “Essa teoria, entretanto, não vence as objeções formuladas contra cada uma
de suas partes. O ecletismo é sempre uma soma de problemas, sem solução para as dificuldades que continuam nas raízes das respostas,
pretensamente superadas. As mesmas objeções feitas, isoladamente, à teoria da vontade e à do interesse, continuam, como é claro, a prevalecer
contra a teoria eclética de Jellinek”4. Em outras palavras, ao reunir as duas teorias em uma, ao invés de resolver o problema, esta teoria acaba
abarcando todas as críticas de cada uma das outras duas.

d) Teorias negativistas do direito subjetivo (Kelsen e Duguit)
Não podemos deixar de mencionar que Leon Duguit e Hans Kelsen negam a existência do direito subjetivo.
Para Duguit, o indivíduo não detém um poder de comando sobre outro indivíduo ou sobre membros do grupo social. Para ele, somente o
direito objetivo poderá dirigir o comportamento dos membros de uma sociedade. Dessa forma, substitui o conceito de direito subjetivo pelo de
"Situação Jurídica Subjetiva" – situação dentro da qual se encontra uma pessoa beneficiada por certa prerrogativa ou obrigada por determinado
dever.
Destaco o comentário de Miguel Reale, acerca da importância da teoria desenvolvida por Duguit:
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“A Teoria Geral do Direito hodierna, partindo dessas e outras críticas às antigas teses que já examinamos,
reelaborou os estudos sobre o direito subjetivo, fixando alguns pontos essenciais. Um deles se refere exatamente ao
conceito de situação subjetiva que, a princípio, passou a ser sinônimo de direito subjetivo para, mais acertadamente, ser
vista, depois, como o gênero no qual o direito subjetivo representa a espécie"5.
Kelsen, por sua vez, entende que o direito subjetivo é apenas uma expressão do dever jurídico, pois a não prestação corresponde a uma
sanção. Ele entende que o Estado impõe aos indivíduos uma gama de normas, que devem ser obedecidas por todos, não se admitindo prerrogativas
individuais em relação ao Estado. "Se este determina uma dada conduta individual, agirá contra o ofensor da norma no propósito de constrange-lo à
observância, sem que o fato de alguém reclamar a atitude estatal de imposição se traduza na existência de uma faculdade reconhecida"6.
Caio Mário critica as concepções negativistas do direito subjetivo, destacando que elas não conseguem abstrair da existência de um aspecto
individual do jurídico7.

1.1.3. Limites aos direitos subjetivos

Nas mais diversas obras jurídicas, fala-se em limites aos direitos subjetivos quando se menciona a boa-fé objetiva¸ e quando se trata do tema
“abuso de direito”.

a) Abuso de direito
Prescreve o art. 187 do Código Civil de 2002 que "também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente
os limites impostos pelo seu fim econômico e social, pela boa-fé ou pelos bons costumes". Francisco Amaral (2003, p. 550) preleciona que “O abuso de
direito consiste no uso imoderado do direito subjetivo, de modo a causar dano a outrem. Em princípio, aquele que age dentre do seu direito a ninguém
prejudica. No entanto, o titular do direito subjetivo, no uso desse direito, pode prejudicar terceiros, configurando ato ilícito e sendo obrigado a reparar
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o dano”. Assim, podemos entender que o direito subjetivo de alguém encontra limites no próximo – ou seja, o uso do seu direito subjetivo não pode
importar em prejuízo alheio.
Nesses moldes, entre as teorias que tentam explicar e fundamentar o abuso de direito, encontram-se as teorias subjetivas, pelas quais abusa
de seu direito o titular que dele se utiliza levando um malefício a outrem, inspirado na intenção de fazer mal, e sem proveito próprio. O fundamento
ético da teoria se assenta na ideia de que a lei não deve permitir que alguém se sirva de seu direito exclusivamente para causar dano a outrem. Há
resquícios desta teoria em nosso ordenamento jurídico, mais precisamente no artigo 1.228 do Código Civil de 2.002, o qual assevera que “são defesos
os atos que não trazem ao proprietário qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados pela intenção de prejudicar outrem”.
Todavia, a doutrina majoritária, entende que o Código Civil de 2.002 adotou a teoria objetiva, dispensando para a sua caracterização o
elemento subjetivo. Quanto a isso, é importante termos em mente que o Conselho Superior da Justiça Federal aprovou, na I Jornada de Direito Civil, o
Enunciado 37, cujo teor é o seguinte: "Art. 187: a responsabilidade civil decorrente do abuso do direito independe de culpa, e fundamenta-se somente
no critério objetivo-finalístico".

b) Boa-fé objetiva
A boa-fé objetiva como limitadora de direitos subjetivos aparece principalmente quando tratamos das relações contratuais. São os chamados
“deveres anexos de conduta”, ou seja, obrigações que não provêm propriamente das cláusulas contratuais, mas que visam a consagrar sua finalidade
precípua, qual seja o adimplemento do contrato, devendo ser observados na fase pré-contratual, de execução do contrato e pós-contratual, tais como
os deveres de proteção, cooperação e informação, dentre outros.
Incide, por exemplo, quando uma das partes – em uma relação contratual – cumpre quase que integralmente sua prestação, deixando de
realizar apenas pequena parte do avençado (insignificante em relação a todo o conteúdo do contrato). Entende-se, com fulcro na boa-fé objetiva, que
a outra parte não poderá rescindir o contrato ou opor exceção de contrato não cumprido, porque houve o que se convencionou chamar de
"adimplemento substancial do contrato".

1.2.

Direitos Difusos, coletivos e individuais homogêneos
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1.2.1. Introdução
Os direitos coletivos em sentido lato se classificam em direitos difusos direitos coletivos em sentido estrito e direitos individuais homogêneos.
Vamos nos aprofundar nas diferenciações entre cada um deles. Antes, portanto, vejamos que a classificação e a diferenciação literal legal destes é
dada pelo parágrafo único do artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe (grifei):
“A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I - interesses ou, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares
pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato;
II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que
seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;
III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum”.

1.2.2. Direitos Difusos
Os direitos difusos são aqueles que possuem a mais ampla transindividualidade. Suas caraterísticas principais são (i) a indeterminação dos
sujeitos titulares – unidos por um vínculo meramente de fato –, (ii) a indivisibilidade ampla, (iii) a indisponibilidade, (iv) a intensa conflitualidade,
(v) a ressarcibilidade indireta.
Por ser bem elucidativa, destaco a definição trazida pela Ada Pellegrini Grinover: “(...) compreende interesses que não encontram apoio em
uma relação base bem definida, reduzindo-se o vínculo entre as pessoas a fatores conjunturais ou extremamente genéricos, a dados de fato
frequentemente acidentais ou mutáveis: habitar a mesma região, consumir o mesmo produto, viver sob determinadas condições sócio-econômicas,
sujeitar-se a determinados empreendimentos, etc.”8
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Exemplos: a proteção da comunidade indígena, da criança e do adolescente, das pessoas portadoras de deficiência; o direito de todos não
serem expostos à propaganda enganosa e abusiva veiculada pela televisão, rádio, jornais, revistas, painéis publicitários.
Importante: Importa dar maior destaque à característica da conflituosidade interna nos direitos difusos, uma vez que corresponde a um tópico
em apartado do edital. Nesses termos, destaco a definição dada por Mancuso:
“(...) a marcante conflituosidade deriva basicamente da circunstância de que todas essas pretensões metaindividuais não têm por base um vínculo jurídico definido, mas derivam de situações de fato, contingentes, por
vezes até ocasionais. Não se cuidando de direitos violados ou ameaçados, mas de interesses (conquanto
relevantes), tem-se que nesse nível, todas as posições, por mais contrastantes, parecem sustentáveis. É que
nesses casos de interesses difusos não há um parâmetro jurídico que permita um julgamento axiológico
preliminar sobre a posição “certa” e a “errada”. Exemplo sugestivo ocorreu no Rio de Janeiro, quando da
construção do chamado “sambódromo”, o qual gerou conflitos meta-individuais entre os interesses ligados à
indústria do turismo versus os interesses dos cidadãos e associações, contrários à construção de um local
permanente para os desfiles das escolas de samba”9.
Ainda, a respeito da conflituosidade interna, tem-se que os efeitos são inúmeros: a proteção dos recursos florestais conflita com os interesses
da indústria madeireira e, por decorrência, com os interesses dos lenhadores à mantença dos seus empregos; a interdição de construção de um
aeroporto supersônico atende a interesses dos moradores da localidade, mas conflita com os interesses da construção civil. Essa conflituosidade
se dá basicamente, porque se trata de pretensões meta-individuais, não tem como base um vínculo jurídico definido, mas derivam de situações de
fato. É que nestes casos não há parâmetro jurídico que determina um julgamento axiológico preliminar sobre a posição “certa” e “errada”. Essa
característica também se encontra no interesse coletivo, com menos intensidade e de outra natureza.
1.2.3. Direitos coletivos
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Os direitos coletivos em sentido estrito têm como características (i) a transindividualidade restrita; (ii) a determinabilidade dos sujeitos
titulares – grupo, categoria ou classe de pessoas – unidos por uma relação jurídica-base; (iii) a divisibilidade externa e a divisibilidade interna; (iv) a
disponibilidade coletiva e a indisponibilidade individual; (v) a irrelevância de unanimidade social e (iv) a reparabilidade indireta.
Exemplos: a) aumento ilegal das prestações de um consórcio; b) os direitos dos alunos de certa escola de terem a mesma qualidade de ensino
em determinado curso; c) interesse que aglutina os proprietários de veículos automotores ou os contribuintes de certo imposto; d) o aumento
abusivo das mensalidades de planos de saúde, relativamente aos contratantes que já firmaram contratos; e) o dano causado a acionistas de uma
mesma sociedade ou a membros de uma associação de classe10.

1.2.4. Os direitos individuais homogêneos
Os direitos individuais homogêneos têm as seguintes características: (i) decorrem de uma origem comum, (ii) possuem transindividualidade
instrumental ou artificial, (iii) os seus titulares são pessoas determinadas e (iv) o seu objeto é divisível e (v) admite reparabilidade direta, ou seja,
fruição e recomposição individual.
Exemplos: “a) os compradores de carros de um lote com o mesmo defeito de fabricação (a ligação entre eles, pessoas determinadas, não
decorre de uma relação jurídica, mas, em última análise, do fato de terem adquirido o mesmo produto com defeito de série); b) o caso de uma
explosão do Shopping de Osasco, em que inúmeras vítimas sofreram danos; c) danos sofridos em razão do descumprimento de obrigação
contratual relativamente a muitas pessoas; d) um alimento que venha gerar a intoxicação de muitos consumidores; e) danos sofridos por inúmeros
consumidores em razão de uma prática comercial abusiva (...); f) sendo determinados, os moradores de sítios que tiveram suas criações dizimadas
por conta da poluição de um curso d’água causada por uma indústria; (...) k) prejuízos causados a um número elevado de pessoas em razão de
fraude financeira; l) pessoas determinadas contaminadas com o vírus da AIDS, em razão de transfusão de sangue em determinado hospital
público”11.
Para melhor memorização, vejamos o seguinte esquema:
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Difusos

DIREITOS
COLETIVOS
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s

Titulares
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externa e interna
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artificial
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e indisponibilidade
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Intensa
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socialsocial
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indireta

Reparabilidade
direta

Vamos praticar?
Provas: FCC - 2013 - DPE-AM - Defensor Público
Disciplina: Direitos Difusos e Coletivos - Assuntos: Direitos Difusos e Coletivos
São hipóteses de causas de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos, respectivamente,
a) instituição de reserva legal em área particular, convenção coletiva que viola direito dos trabalhadores de uma empresa de montagem de veículos e
recall de veículo do tipo A.
b) área de preservação permanente em bem público, área de preservação permanente em loteamento e área de preservação permanente em
propriedade particular individual.
c) propaganda enganosa veiculada em jornal de pequena circulação, regularização de loteamento clandestino e poluição sonora do bairro X.
d) poluição causada por indústria multinacional, poluição causada por indústria nacional e poluição causada por indústria municipal.
e) regularização de loteamento clandestino, poluição de córrego na cidade Y e cláusula abusiva em contrato de adesão de financiamento da instituição
financeira Z.
Gabarito: C.
Provas: MPE-SC - 2012 - MPE-SC - Promotor de Justiça - Tarde
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Disciplina: Direitos Difusos e Coletivos - Assuntos: Direitos Difusos e Coletivos
I Os interesses individuais homogêneos, são interesses perfeitamente identificáveis, considerados divisíveis. Fazem parte do patrimônio individual de
seu titular. São via de regra transferíveis, inter vivos e causa mortis, suscetíveis de renúncia e transação, salvo direitos personalíssimos.
II - Os direitos coletivos, são transindividuais, com determinação relativa de seus titulares. A ligação entre os titulares coletivos decorre de uma relação
jurídica base. São indivisíveis, insuscetíveis de apropriação, transmissão, renúncia e transação. Sua defesa em juízo se dá através de substituição ou
representação processual, o que torna o objeto da demanda disponível para o autor.
III A multa liminar, é computada, desde o dia em que houver configurado o descumprimento, iniciando-se o somatório diário.
IV - A homologação do arquivamento do inquérito civil pelo Conselho Superior do Ministério Público não impede a reabertura do caso quando surgirem
novas provas, tampouco prejudica o ajuizamento da ação civil pública por outro legitimado.
V - Segundo o Superior Tribunal de Justiça é cabível a declaração de inconstitucionalidade de lei incidenter tantum, em ação civil pública.
a) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as assertivas II, III e IV estão corretas.
c) Apenas as assertivas III, IV e V estão corretas.
d) Apenas as assertivas I, II, IV estão corretas.
e) Todas as assertivas estão corretas.
Gabarito: opção E.

1.3.

Fundamentos Constitucionais do Direito Coletivo

1.3.1. Introdução
É importante destacar que, mesmo antes da Constituição de 1988, já se tutelava direitos transindividuais no ordenamento jurídico brasileiro
por meio da Ação Popular, que permitia ingressar em juízo contra atos ilícitos de autoridade pública, lesivos ao patrimônio público. Ocorre que a
CF/1988, em seu artigo 5º, LXXIII, ampliou o objeto da Ação Popular para assegurar, além da defesa do patrimônio público, a moralidade
10

administrativa, o patrimônio histórico e cultural e a proteção ao meio ambiente. Ademais, desde 1985, a Lei da Ação Civil Pública permitia a defesa
coletiva contra quem quer que cometa ofensa aos interesses coletivos ou difusos, seja um administrador público ou particular. Assim, construiu-se um
sistema capaz de tutelar os direitos de toda a coletividade, em consonância com as diretrizes e objetivos da república traçados no texto constitucional.
Uma vez tendo recebido o status de Direito Fundamental, houve um sensível aumento da regulamentação do Direito Material Coletivo, através
de leis ordinárias federais que passaram a tratar de assuntos como a defesa do consumidor, da criança e do adolescente, do idoso, dos portadores de
deficiência, da prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, das normas relativas ao meio ambiente e à sadia qualidade de vida,
entre muitos outros assuntos, que contribuíram de forma significativa para o aperfeiçoamento e aplicação dos direitos coletivos.
1.3.2. Natureza jurídica
Nas palavras de Gregório Assagra de Almeida, o Direito Material Coletivo brasileiro “possui natureza jurídica de direito constitucional
fundamental, pois está inserido no sistema jurídico brasileiro, ao lado do Direito Individual, dentro da teoria dos direitos e garantias constitucionais
fundamentais (Título II, Capítulo II, da CF/88)”12.
Uma vez entendendo que tem natureza jurídica de direito fundamental, o Direito Material Coletivo não se impõe sobre os demais sistemas,
mas se coaduna com eles, por constituir cláusula pétrea. Sua análise não abrange nenhuma interpretação restritiva – pelo contrário, exige do
intérprete uma leitura extensiva, aberta e flexível, de forma a se assegurar os direitos fundamentais da coletividade e atingir a finalidade
constitucional de transformação social.
1.3.3. Princípios do Direito Material Coletivo
a) Princípio Democrático (artigo 1º, caput da CF/88): É o princípio democrático que inspira e fundamenta a interpretação e a efetivação do
Direito Coletivo brasileiro. A partir deste princípio, o sistema jurídico brasileiro se abre à constante construção pelos canais e meios
legítimos instituídos ou a serem constituídos no processo de mudança da realidade social. Por exemplo, os princípios da dignidade
humana, da igualdade substancial e da solidariedade são resultantes do princípio democrático, e necessários à compreensão e à
interpretação do Direito Coletivo.
12

ALMEIDA, Gregório Assagra de. Direito material coletivo: superação da summa divisio direito público e direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo Horizonte:
Del Rey, 2008, p. 285.
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b) Princípio da Solidariedade Coletiva (artigo 3º, I, da CF/88): Refere-se à construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Tem, ainda,
caráter irradiante e força vinculatória, constituindo um compromisso da República Federativa do Brasil e uma base sólida do Direito
coletivo.
c) Princípio da Proibição do Retrocesso do Direito Coletivo: Apesar de não ter previsão expressa na Constituição Federal, este princípio
determina que qualquer reforma no sistema jurídico ou decisão judicial tem que levar em conta aos objetivos fundamentais da república,
de constante e progressivo aperfeiçoamento das relações sociais, do direito e da justiça. Assim, é vedado o retrocesso de direitos e
garantias coletivas.
d) Princípio da Aplicabilidade Imediata do Direito Coletivo (artigo 5º, § 1º, da CF/88): Assegura que as normas definidoras dos direitos e
garantias constitucionais fundamentais têm aplicação imediata, dada sua natureza de direito fundamental constitucional e cláusula
pétrea da Constituição.

1.4.

Racionalidade individual e racionalidade coletiva

Tais conceitos são advindos do livro The Logic of Collective Action13, escrito pelo economista Mancur Olson, em 1971, que propõe a utilização de
modelos econômicos para a análise dos grupos sociais e da ação coletiva. Em suma, a tese do livro é de que mesmo que todos os indivíduos de um grupo
grande sejam racionais e centrados em seus próprios interesses, e que saiam ganhando se, como grupo, agirem para atingir seus objetivos comuns, ainda
assim eles não agirão voluntariamente para promover esses interesses comuns e grupais.
13

Mancur Olson. A Lógica da Ação Coletiva. São Paulo: EDUSP, 1999.
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Para Olson, quando está em pauta um bem público – um benefício caracterizado pela impossibilidade de discriminação entre aqueles que
contribuíram para o provimento do mesmo e entre aqueles que não contribuíram –, o membro racional do grupo, em determinados casos, pode preferir não
contribuir para a consecução do bem grupal, porque entende que, mesmo não contribuindo, poderia, em certas circunstâncias, usufruir de igual modo do
bem em questão. Ainda que os custos da cooperação sejam menores do que os benefícios auferidos, a deserção na ação coletiva é racional sempre que o
efeito da contribuição de cada indivíduo para a provisão do benefício coletivo não exerce "uma diferença perceptível para o grupo como um todo, ou para o
ganho de qualquer membro do grupo tomado individualmente" (Olson, 1999, p. 57). Como a consequência positiva que cada contribuição individual exerce
sobre a produção do bem coletivo não é notada, pelo fato de ser muito pequena, e essa contribuição envolve custos, é racional que o ator não arque com
esses custos, maximizando assim a sua utilidade. Grupos cujos membros se deparam com essa percepção em relação à contribuição individual dos mesmos
para a produção do benefício coletivo são classificados por Olson como "latentes".
Com fulcro nisso, Olson fala do "dilema da ação coletiva" em grupos "latentes", destacando esta ambivalência: na medida em que todos os membros
do grupo raciocinam da mesma maneira, procurando maximizar as suas respectivas utilidades às custas da deserção, pelo fato de não notarem acréscimos
significativos no nível de provisão do bem coletivo para o grupo como um todo ou para algum membro isoladamente por conta da contribuição individual, o
resultado acaba se tornando desastroso do ponto de vista agregado. Assim, do ponto de vista da racionalidade coletiva, todos ganhariam caso houvesse uma
cooperação integral. Porém, de acordo com a racionalidade individual, a deserção não deixa de ser a estratégia que proporciona a recompensa mais
vantajosa a cada ator, independentemente dos outros membros do grupo cooperarem ou deixarem de cooperar.
Para além dos grupos latentes supramencionados, o autor sugere dois outros grupos: (i) Grupos privilegiados e (ii) Grupos intermediários.
Os grupos privilegiados são aqueles que têm algum membro disposto a arcar sozinho com todos os custos da ação coletiva. Nesse caso, os outros
membros pegarão "carona" nos esforços do empreendedor. Isso pode ocasionar o chamado fenômeno da "exploração do grande pelo pequeno", que
consiste no fato do "membro grande" – aquele membro que até mesmo por conta própria contribuiria para o benefício coletivo – assumir,
proporcionalmente, em relação às vantagens, uma parte maior dos custos envolvidos na produção de um benefício coletivo. Nesses casos, uma vez provida
uma quantidade inicial do benefício coletivo graças aos esforços de um membro altamente interessado na provisão do bem e disposto a arcar, por conta
própria, com os custos iniciais da ação coletiva, os incentivos para que os demais membros do grupo contribuam com a produção de unidades adicionais do
benefício coletivo vão se tornando cada vez mais reduzidos, alcançando um ponto de saturação no qual a deserção se configura em uma estratégia
irresistível.
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Por fim, nos chamados "grupos intermediários", não há nenhum membro com interesse em promover, por sua própria conta, o benefício coletivo de
maneira integral ou simplesmente de forma parcial, uma vez que nenhum ator desfrutaria de uma parcela tão grande do bem público que lhe compensasse
arcar com todos os custos envolvidos na ação coletiva. A diferença é que a contribuição ou falta de contribuição de um ou mais membros, nessas situações,
pode exercer um efeito perceptível sobre a produção do benefício coletivo, fazendo com que um "caroneiro" em potencial raciocine que sua recusa em
contribuir com o grupo traria consequências negativas para ele próprio. No entanto, caso a contribuição do membro não seja acompanhada pelos esforços
do restante do grupo, o bem coletivo não será provido, o que acarretará prejuízos não desprezíveis ao membro que contribuiu.

1.1.

Redes Contratuais

1.1.1. Noções gerais
Trata-se da interligação de contratos que vinculam serviços e pessoas diversas em busca de um fim econômico comum. Em outras palavras, contratos
distintos se reúnem com base em um só nexo funcional, tornando-se interdependentes em razão de suas finalidades comuns, qual seja, a realização de uma
operação econômica unificada. Na prática, as redes contratuais proporcionam a soma dos esforços dos fornecedores para oferecer produtos e serviços aos
consumidores de forma mais competitiva e de menor risco.
Ainda, imprescinde ressaltar que todos os integrantes de uma rede contratual têm a obrigação de colaborar para o funcionamento do sistema, o que
amplia a boa-fé objetiva dos contratos. Desta forma, o contratante A não somente terá de cooperar com o co-contratante B, mas estenderá o dever de
proteção aos demais contratante. Além da proteção das expectativas das partes contratantes, é também importante que se atenda às expectativas de todos
os que integram a rede contratual, sobretudo os destinatários finais desta relação, já que presumem-se vulneráveis ante a organização empresarial que se
instala.

1.1.2. Aplicação no Brasil
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É no mercado habitacional que a aplicação prática das redes contratuais recebeu notoriedade no direito brasileiro. A necessidade de tutela de
consumidores ofendidos por contratos dos quais não participaram reclamou a intervenção de nossos tribunais no sentido da ineficácia da cláusula que
outorga poderes para a incorporadora hipotecar o imóvel vendido ao consumidor.
A questão diz respeito a confrontos entre a promessa de compra e venda e o direito real de hipoteca sobre o mesmo imóvel. É comum na atividade de
construção que a incorporadora obtenha financiamento para a edificação de bens, através de acesso a recursos provenientes de instituições financeiras.
Como garantia de pagamento dos empréstimos, os terrenos são concedidos em hipoteca aos bancos. Com o início da incorporação, várias unidades
habitacionais são objetos de contratos de promessa de compra e venda. Os promissários compradores pagam as suas prestações com a convicção de que a
construtora repassará uma parte dos pagamentos ao credor hipotecário, a fim de amortizar o saldo devedor. Todavia, muitas vezes isto não acontece e,
quando os compradores acabam de pagar, não podem obter escrituras definitivas, em razão dos gravames que recaem sobre o imóvel.
Não raramente, a instituição financeira promove ação de execução, penhorando o imóvel com base na garantia hipotecária registrada no ofício
imobiliário. Em tese, não poderiam os adquirentes opor-se à medida constritiva, já que o registro da hipoteca é anterior ao registro das promessas de compra
e venda sobre as unidades. Contudo, pelo princípio da função social do contrato, a matéria sofre novos reflexos. Toda relação contratual gera reflexos
perante terceiros, em maior ou menor grau. Trata-se de equivoco acreditar que as relações obrigacionais alcançam apenas as partes, sendo indiferente a
terceiros que não participaram do negócio jurídico. O princípio constitucional da solidariedade (art. 3, I, CF) e a cláusula geral da função social (art. 421, do
CC) atenuam o efeito relativo e concedem tutela externa ao crédito.
Nas relações contratuais entre as instituições financeiras e construtoras de imóveis, os promissários compradores são terceiros. Todavia, as
instituições financeiras devem atender aos deveres anexos de proteção, cooperação e informação em favor dos terceiros adquirentes, no sentido de
colaborar para que esses possam alcançar o adimplemento de suas obrigações.
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2. DIREITOS HUMANOS

2.1.

Processos de luta: avanços e retrocessos

"Os Direitos Humanos no Brasil são uma questão marcada por contradições. Neste tema, todo passo à frente dado pelo País é seguido por um passo
atrás" – Maurício Santoro, assessor de Direitos Humanos da Anistia Internacional no Brasil.
Para tratar dos avanços e retrocessos dos processos de luta dos direitos humanos no Brasil, em um primeiro momento, baseamo-nos, sobretudo, nos
ensinamentos do historiador e doutor em serviço social Marco Mondaini em seu livro “Direitos humanos no Brasil contemporâneo” editado pela
Universidade Federal de Pernambuco, instituição a qual está vinculado como professor do Departamento de Serviço Social – para tanto, dividiremos a
história do Brasil em marcos históricos. Em um segundo momento, daremos um aparato geral de como as diferentes constituições brasileiras abordaram o
tema dos Direitos Humanos.
2.1.1. Análise Histórica de Marco Mondaini:
a) Década de 30
A década de 1930 é marcada pela centralização do poder engendrada pelo governo provisório de Vargas, que rompeu com os poderes locais e
regionais em defesa de um Estado nacional forte. A despeito de ter havido mudanças com relação ao modelo anterior, não se pode falar em uma ruptura
efetiva com os elementos que a própria revolução de 1930 buscou suplantar. Assim, as heranças seculares e ruralistas mantêm-se presentes, contribuindo
com a moldagem de um Brasil moderno marcado pelas notáveis desigualdades averiguadas nos campos social e regional.
Pode-se dizer, por um lado, que a ausência de uma ruptura de fato tornou mínima a afirmação dos direitos humanos no pós-1930. Por outro lado, no
entanto, o avanço do modelo trabalhista foi seguido por um aumento das pressões da classe trabalhadora da cidade e do campo, que visava, à ampliação de
seus direitos, bem como ansiava para incluir as suas demandas pioneiras de garantias sociais. Não se pode esquecer, contudo, que tais avanços foram
erigidos sob as bases de uma “revolução pelo alto”, comandada por Getúlio Vargas.
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Nesse ponto, observa-se uma relação entre o crescimento das demandas por um maior número de direitos e garantias sociais por parte das classes
subalternas da sociedade brasileira e o incremento da autonomia conquistada por estas, que vem ligada à expansão do clima democrático. Tal constatação
embasa a sugestão apresentada pelo autor de que “... a ampliação dos direitos e garantias sociais num sentido mais universal requeria a afirmação da
democracia política para além dos limites impostos pela ‘República nova’” (2008, p.19).
Destacam-se, neste período, as seguintes obras – reveladoras do clima político supra descrito (destaque para os documentos jurídicos):


Casa-grande e senzala de Gilberto Freyre (1933): confrontava a visão hegemônica da época, de que o brasileiro é uma sub-raça, por sua
miscigenação;
 Constituição Federal de 1934: Em seu corpo, evidencia-se a novidade do direito de voto às mulheres, conquista que, assim como seus demais
princípios, cai após três anos, quando da implantação da ditadura do Estado Novo, em 1937.
 Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda (1936): esta obra destaca o brasileiro como sendo caracterizado pela incapacidade de distinguir as
esferas públicas e privadas da sociedade, confundindo-as e mesclando-as, compondo, assim, o Estado de tipo patrimonialista. Desenvolve, ainda, a
tese de que a democracia em solo tupiniquim foi um “mal-entendido lastimável”, porquanto os movimentos reformadores no Brasil são
implantados por cima, ainda que para influenciar a todos.
 Consolidação das leis do trabalho - CLT (1943): responsável por sintetizar a política trabalhista de Getúlio Vargas, com vistas a controlar
politicamente o movimento operário e por solidificar o Estado como agente central das relações entre empregadores e empregados. Apesar de se
fazer por meio de “concessões” estratégicas, a CLT não deixa de ser um marco histórico vitorioso dos trabalhadores e de suas lutas.
 Constituição Federal de 1946: que, com o fim da ditadura do Estado Novo, representa uma tentativa de relativa restauração das conquistas
anteriormente obtidas com a Constituição de 1934, suprimida pelo golpe de 1937. Dentre as restaurações, ressalta-se o artigo que aborda o
sufrágio universal e direto;



Declaração de Belo Horizonte (1961): possui abrangência nacional e prega a defesa de uma ampla reforma agrária no meio rural brasileiro.

b) Do golpe de 1964 ao processo de redemocratização
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O progressivo crescimento das demandas dos trabalhadores urbanos e campestres, desde o advento do trabalhismo de Vargas, e suas pautas – a
reivindicação de um Estado ocupado com a igualdade social em substituição a uma política de favorecimento à acumulação –, gerou uma reação dos
grupos conservadores, mais particularmente das burguesias nacional e estrangeira e dos grandes proprietários rurais. Tal reação contou com o decisivo
suporte das forças armadas e seu aparelho de coerção, além do apoio ideológico da ala reacionária da Igreja e de parte esmagadora dos meios de
comunicação de massa instalados no País. A consequência direta da contrapartida conservadora foi o golpe de Estado ocorrido na noite-madrugada do
dia 31 de março de 1964. A partir daí, iniciou-se um período marcado, sobretudo, pela recorrente violação aos direitos humanos e pela obstrução de uma
caminhada de aprendizagem democrática que havia se iniciado em 1945, e se aprofundado a partir da década de 1950.
No plano das lutas sociais, as reivindicações giram em torno da resistência ao regime imposto, demandando, sobretudo, um Estado democrático de
direito e, gradualmente, incorporando ainda as demandas por um Estado democrático social, aliando assim a lida em defesa das garantias individuais e
coletivas com as ações por igualdade social.
c) A redemocratização
No capítulo “Os direitos humanos a partir da nova república: a universalização dos direitos e a conquista da democracia – 1985 / 2002”, que versa sobre
o período imediatamente posterior ao fim do ciclo militar, estendendo-se até os derradeiros dias do governo Fernando Henrique Cardoso, o autor que aqui
abordamos apresenta uma visão relativamente otimista da nova era histórica brasileira iniciada com a redemocratização. Marco Mondaini disserta que
“Talvez não seja exagerado afirmar que, no decorrer da segunda metade dos anos oitenta do século XX, o Brasil tenha realizado a sua transição para uma
autêntica ‘era dos direitos’ (2008, p.103). Entre os protagonistas desta era, afigura a Constituição Federal promulgada em 1988, que conta com características
progressistas, que somam elementos formais de um Estado social-democrático aos já tradicionais elementos de um Estado liberal-democrático.
Entretanto, é reconhecida na obra que, na contramão das conquistas jurídico-formais, no campo dos direitos humanos, chega ao Brasil – durante o
governo de Fernando Collor de Mello –, com força avassaladora, a doutrina econômica neoliberal, que, em muitos aspectos, confronta-se com a luta dos
militantes pelos direitos humanos. Isso porque, dentre as suas características basilares, está a defesa da redução dos gastos sociais do Estado, além da
louvação ao livre-mercado, colocando-o, inclusive, como entidade central da gestão da economia. O advento e a relativa aceitação, particularmente dos
setores conservadores, à política do “Estado mínimo” em solo brasileiro, contribui para o reforço de um paradoxo que acaba por marcar o final do século XX
no País: a dicotomia entre o Brasil das leis (jurídico-formal baseado na Constituição federal) e o Brasil prático (ou “real”, que se orienta pela doutrina
neoliberal, hegemônica na esfera econômica). Outra observação que se faz do período iniciado em 1985 refere-se à violência urbana, que ganha contornos
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assustadores, com seu avanço acachapante, certamente em decorrência dos notáveis problemas sociais impingidos pela brutal desigualdade social, ainda
alarmante.
2.1.2. As constituições Brasileiras e os Direitos Humanos:

A proteção aos direitos humanos no Brasil está vinculada, diretamente, à história das Constituições brasileiras, marcada por avanços e retrocessos.
a) Constituição Imperial de 1824: proclamou os direitos fundamentais nos 35 incisos de seu art. 179. Apesar de outorgada, mostrou-se uma Constituição
liberal, elencando direitos semelhantes aos encontrados nos textos constitucionais dos Estados Unidos e da França, pregando a inviolabilidade dos
direitos civis e políticos. A efetivação de tais direitos foi prejudicada, contudo, pela criação do Poder Moderador que concedia ao imperador poderes
constitucionalmente ilimitados, interferindo no exercício dos demais Poderes14.
b) Constituição Republicana de 1891: manteve, em seu art. 72, composto de 31 parágrafos, os direitos fundamentais especificados na Constituição de
1824. Além disso, no rol de direitos e garantias fundamentais, previu o instituto do habeas corpus, anteriormente garantido tão somente em nível de
legislação ordinária, e com a rígida separação entre o Estado e a Igreja, houve intensa liberdade de culto a todas as pessoas. Observe-se, também,
que houve uma ampliação na titularidade dos direitos fundamentais, pois eles passaram a ser garantidos “a brasileiros e estrangeiros residentes no
país” (art. 72, caput), enquanto a Constituição de 1824 os reconhecia somente aos “cidadãos brasileiros” (art. 179). 15
c) Constituição de 1934: Uma lista de direitos fundamentais, semelhante àquela especificada na Constituição de 1981, pode ser encontrada na
Constituição de 1934. Destaque-se importante inovação ocorrida: com a ruptura da concepção liberal do Estado, foram positivados nos textos
constitucionais elementos sócio ideológicos, típicos da segunda dimensão. Foram estatuídas normas de proteção ao trabalhador, tais como a
proibição de diferença de salário em razão de sexo, idade, nacionalidade ou estado civil, proibição de trabalho para menores de 14 anos de idade,
repouso semanal remunerado, limitação da jornada a 8 horas diárias, estipulação de um salário mínimo, entre outras, e também foram criados os
institutos do mandado de segurança e da ação popular (art. 113, incs. 33 e 38).

14
15

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 36.
Idem, p. 36.
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d) Constituição de 1937: instaurando o Estado Novo, reduziu os direitos e garantias individuais, empreendendo a desconstitucionalização do mandado
de segurança e da ação popular, os quais foram restaurados e ampliados com a Constituição de 1946, bem como os direitos sociais.16
e) Constituição de 1946: momento de restauração e ampliação dos direitos e garantias individuais advindos da Constituição de 1934.
f) Constituição de 1967: trouxe inúmeros retrocessos, suprimindo a liberdade de publicação, tornando restrito o direito de reunião, estabelecendo foro
militar para os civis, mantendo todas as punições e arbitrariedades decretadas pelos Atos Institucionais. No âmbito dos direitos sociais, o
constituinte de 1967 continuou retrocedendo: reduziu a idade mínima de permissão para o trabalho para 12 anos, restringiu o direito de greve,
acabou com a proibição de diferenciação de salários por motivos de idade e de nacionalidade, recompensando o trabalhador com ínfimas vantagens,
como por exemplo, o salário-família.
g) AI-5 ou Constituição de 1969: a partir de 17 de outubro de 1969, a Constituição brasileira de 1967 sofreu significativa e substancial reforma, através
de emendas aditivas, modificativas e supressivas. Contudo, doutrinadores sustentam que, a rigor, esta vigorou apenas até 13 de dezembro de 1968,
quando foi baixado o Ato Institucional nº 5, o qual repetiu todos os poderes discricionários conferidos ao presidente pelo AI-2 e ainda ampliou a
margem de arbítrio, deu ao governo a prerrogativa de confiscar bens e suspendeu a garantia do habeas corpus nos casos de crimes políticos, contra
a segurança nacional, a ordem econômica e social e a economia popular. O AI-5, então, não se coaduna com a doutrina dos direitos humanos,
tampouco a Emenda de 1969, que incorporou em seu texto as medidas autoritárias dos Atos Institucionais.
h) Constituição brasileira de 1988: conhecida por “Constituição Cidadã”, veio para proteger os direitos do homem, sendo até mesmo considerada uma
das mais avançadas do mundo neste sentido. Vejamos de forma mais detalhada:
a. Seu Título II, mais especificamente, trata “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”, regulamentando os direitos individuais, coletivos,
sociais e políticos, assim como as respectivas garantias. Não obstante, a Constituição de 1988 refere-se aos direitos fundamentais em
diversas partes de seu texto:
o Em seu artigo 5º, traz um extenso rol de direitos, preponderando as chamadas liberdades individuais, direitos do cidadão
contra o Estado. Ao lado destes, prescreve também direitos coletivos e deveres individuais coletivos.

16

BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 60.

20

Obs.: O constituinte de 1988, ademais, previu uma inovação, ao dispor, no art. 5º, § 2º que “Os direitos e garantias expressos
nesta constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais de
que a República Federativa do Brasil seja parte”. Assim, houve uma ampliação do bloco de constitucionalidade, cuja intenção foi
proteger os direitos humanos, ou seja, além dos que estão escritos no texto constitucional, incluindo-se os direitos decorrentes dos
tratados, pactos, cartas, convênios, protocolos, entre outros.

o O art. 6º define os direitos sociais a serem concretizados por todos os órgãos estatais.
o O art. 7º eleva os direitos dos trabalhadores a nível constitucional, o que traz relevantes consequências dogmáticas, como a
incidência do dever estatal de tutela, sendo que a omissão ou não cumprimento deste dever pelo Estado dá azo a ações
constitucionais.
b. As cláusulas pétreas: Uma das normas mais importantes da Constituição de 1988, dentro da temática dos direitos fundamentais, é a que
implantou o sistema das cláusulas pétreas, fixadas no art. 60, § 4º, da Lei Maior. Impõe-se uma restrição material ao Poder Constituinte
Reformador, como uma manifestação, nas palavras de Ingo Wolfgang Sarlet, da chamada “eficácia protetiva” dos direitos fundamentais,
pois não se permitem alterações na Constituição que desvirtuem o conteúdo desses direitos17.
c. As garantias fundamentais correspondem às disposições que objetivam prevenir ou corrigir violações aos direitos fundamentais
protegidos pelo ordenamento jurídico. Observam-se, no corpo da Constituição, normas que enunciam direitos e normas que prescrevem
os instrumentos para assegurá-los. Não raras vezes, encontram-se ambas inseridas em um mesmo dispositivo. Aliás, a Constituição de
1988 não separa com exatidão os direitos das garantias fundamentais, elencando-os, indistintamente, em seu Título II (Dos Direitos e
Garantias Fundamentais). Paulo Bonavides, de outra forma, elucida as chamadas garantias institucionais, definidas como “a proteção que
a Constituição confere a algumas instituições, cuja importância reconhece fundamental para a sociedade, bem como a certos direitos
fundamentais providos de um componente institucional que os caracteriza”. 18 Como exemplos de garantias institucionais, vide as normas
que protegem a propriedade (art. 5º, XXII), a herança (art. 5º, XXX) e o Tribunal do Júri (art. 5º, XXXXVIII).
Vejamos um esquema para facilitar a memorização acerca das constituições passadas:

Constituição
Constituição
Constituição
17
SARLET,
Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais.
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p 418.
de
1824
de 1946
dePorto
1934
18
BONAVIDES, Paulo apud SARLET, Ingo Wolfgang. op. cit., p. 212.
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Constituição
de 1969

Constituição
de 1937

Constituição
de 1891

Avanços

Avanços

Habeas corpus entre
os direitos e garantias
fundamentais; maior
liberdade de culto;
ampliação na
titularidade dos
direitos fundamentais

Inviolabilidade dos
direitos civis e
políticos.
Há um “retrocesso” no
que tange ao Poder
Moderador.

Avanços

Restauração do que a
constituição de 1937
havia retrocedido.

Retrocessos

Positivação dos
direitos de segunda
geração e adicionadas
normas de proteção
ao trabalhador

Constituição
de 1967

Avanços

Redução dos direitos e
garantias individuais;
desconstitucionalizaçã
o do mandado de
segurança e da ação
popular

Retrocessos

Supressão da
liberdade de
publicação, restrição
do direito de reunião,
estabelecimento de
foro militar para os
civis.

Retrocessos

Prerrogativa de o
governo confiscar
bens; suspensão
do habeas corpus
em crimes
políticos, etc.

Vamos praticar?
As Constituições brasileiras se mostraram com avanços e retrocessos em relação aos direitos humanos. A esse respeito assinale a alternativa correta.
a) A Constituição de 1946 apresentou diversos retrocessos em relação aos direitos humanos, principalmente no tocante aos direitos sociais.
b) A Constituição de 1967 consolidou arbitrariedades decretadas nos Atos Institucionais, caracterizando diversos retrocessos em relação aos direitos
c) A Constituição de 1934 se revelou retrógrada ao ignorar normas de proteção social ao trabalhador.
d) A Constituição de 1969, mesmo incorporando as medidas dos Atos Institucionais, se revelou mais atenta aos direitos humanos que a Constituição de 1967.
Gabarito: opção B.

2.2.

Distinção entre direitos civis e políticos e direitos econômicos e sociais
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2.2.1. Aparato histórico
Apenas para contextualizar o tema em comento, é importante destacar que a realidade bipolar do período pós-Segunda Guerra Mundial e o clima
instaurado pela Guerra Fria foi responsável por dividir os direitos humanos em direitos civis e políticos de um lado e direitos sociais e econômicos de outro. O
conflito entre Leste-Oeste refletiu na preferência entre as categorias de direitos: enquanto os Estados Unidos deram ênfase aos direitos civis e políticos, que
são parte integrante da herança liberal, a União Soviética deu importância para os direitos sociais e econômicos, que são parte da herança socialista.
No auge da Guerra fria, o conflito entre as duas categorias de direitos — civis e políticos v. sociais e econômicos — culminou, dezoito anos após
(1966), em dois pactos internacionais separados em dois grandes grupos: Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (presente, na legislação brasileira,
por meio do Decreto nº 592/92) e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (Decreto nº 591/92).
Importante  Se possível, leia os decretos supramencionados. Eles são de suma importância para a prova e de rápida leitura!

2.2.2. Direitos Civis e políticos
Em suma, os direitos civis e políticos, nos moldes do que se depreende do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, engloba uma extensa lista
de direitos e liberdades, a saber: direito à autodeterminação; direito à garantia judicial; igualdade de direitos entre homens e mulheres; direito à vida;
proibição da tortura; proibição da escravidão, servidão e trabalho forçado; liberdade e segurança pessoal; proibição de prisão por não-cumprimento de
obrigação contratual; liberdade de circulação e de residência; direito à justiça; direito à personalidade jurídica; proteção contra interferências arbitrárias ou
ilegais; liberdade de pensamento, de consciência e de religião; liberdade de opinião, de expressão e informação; direito de reunião; liberdade de associação;
direito de votar e de ser eleito; igualdade de direito perante à lei e direito à proteção da lei sem discriminação; e ainda direitos da família, das crianças, das
minorias étnicas, religiosas e linguísticas.
Como visto, os direitos civis e políticos são, basicamente, os chamados direitos de “Primeira Geração” ou “Primeira Dimensão”. São direitos individuais
com caráter negativo por exigirem diretamente uma abstenção do Estado, seu principal destinatário.
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2.2.3. Direitos Econômicos, Sociais e Culturais
Por sua vez, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais traz os seguintes direitos: direito ao trabalho, incluindo remuneração
igual para homens e mulheres; direito a formar sindicatos; direito de greve; direito à previdência e assistência social; direitos da mulher durante a
maternidade; direitos da criança, incluindo proibição ao trabalho infantil; direito a um padrão de vida razoável que inclua alimentação, vestuário e moradia;
direito a todos seres humanos de estarem a salvo da fome; direito à saúde mental e física; direito à educação; e direito a participar da vida cultural e
científica do país.
Podemos notar que os direitos econômicos, sociais e culturais são os chamados “Direitos de segunda geração” ou “Direitos de segunda dimensão”. São
direitos de titularidade coletiva e com caráter positivo, pois exigem atuações do Estado. Por esta última característica, os países desenvolvidos assim como os
países em desenvolvimento tardaram em aderir ao Pacto dos Direitos Sociais e Políticos devido às implicações jurídicas existentes – e pela falta de recursos
para cumpri-los. Uma coisa é garantir a liberdade de expressão; outra mais custosa é erradicar o analfabetismo de toda uma população.

2.3.

Superação do modelo antropocêntrico
2.3.1. Esclarecimentos iniciais

O antropocentrismo é uma concepção que coloca o ser humano no centro das atenções e as pessoas como as únicas detentoras plenas de direito.
Trata-se de uma construção cultural que separa artificialmente o ser humano da natureza e opõe a humanidade às demais espécies do Planeta. O Direito,
assim como a economia e as demais ciências humanas, foi fortemente marcada pelo antropocentrismo, desde suas origens. O biocentrismo, em oposição ao
modelo antropocêntrico, seria uma virada de paradigma, deixando de revolver a centralidade do Direito no homem, mas com base uma preocupação plural
que reconhece esse homem inserido no meio ambiente de forma a considerar um valor intrínseco ao mesmo.
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Em reação ao mundo teocêntrico, que antecedeu o antropocêntrico – observado, sobretudo, no modelo histórico da Idade Média – o Empirismo e o
Iluminismo buscaram combater os preconceitos, as superstições e a ordem social do antigo regime. Em vez de uma natureza incontrolável e caótica,
passaram a estudar suas leis e entender seu funcionamento, associando o ideal do conhecimento científico com as mudanças sociais e políticas que poderiam
propiciar o progresso da humanidade. Os pensadores iluministas procuraram substituir o Deus da religião e das superstições populares pela Deusa Razão. Em
certo sentido, combateram o teocentrismo, mas não conseguiram superar o antropocentrismo, mantendo de forma artificial a oposição entre cultura e
natureza, racionalidade e a irracionalidade. Isto porque, ao se preocuparem com o progresso material e cultural dos seres humanos, não se atentaram aos
direitos da natureza e das outras espécies.
Uma tímida mudança de perspectiva data da Década de 1970, ocasião na qual a ONU organiza conferências paralelas e desencontradas sobre “Meio
ambiente” e “População e Desenvolvimento”. Nesse sentido, a Conferência de Meio Ambiente de Estocolmo, de 1972, alerta sobre os limites do Planeta e a
rápida degradação ambiental, tendo como resultado factível o surgimento do conceito de desenvolvimento sustentável, apresentado oficialmente pelo
relatório Brundtland, de 1987: “O desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir
suas próprias necessidades”. Todavia, se o conceito de desenvolvimento sustentável foi um avanço no sentido de se preocupar com as futuras gerações
humanas, não chegou a formular alternativas para a preservação das outras espécies e a conservação do Planeta. Por isto se diz que o desenvolvimento
sustentável é um antropocentrismo intergeracional. Isto ficou claro quando a Cúpula do Rio (1992) aprovou a concepção antropogênica: “Os seres humanos
estão no centro das preocupações para o desenvolvimento sustentável”.

2.3.2. Antropocentrismo no modelo constitucional brasileiro
Nesse sentido, questiona-se se é possível superar o antropocentrismo. A crítica trazida pela maior parte dos autores que exploram o tema demonstra
que, sobretudo considerando-se o teor do nosso texto constitucional, de defesa e reconhecimento dos direitos fundamentais, é evidente que não se pode
abandonar o paradigma antropocêntrico. Ademais, a dignidade da pessoa humana inspira a ordem jurídica, o que determinaria definitivamente a
preservação desse paradigma.
Nessa perspectiva, o meio ambiente equilibrado é um direito que se inscreve entre os direitos fundamentais. Com isto, vincula-se a proteção
ambiental aos direitos do homem – como uma preocupação com as gerações futuras – e, consequentemente, a uma visão notadamente antropocêntrica19.
19

SILVA, José Robson da. Paradigma biocêntrico: patrimônio privado ao patrimônio ambiental. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 41
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Assim, autores que tratam do tema alertam para a importância de reconhecer, para além da inspiração antropocêntrica do direito, que o meio
ambiente deve ser objeto de tutela, não apenas para o benefício do homem, mas porque em sua existência deve ser reconhecida. Em exemplificação, faço
menção ao José Robson da Silva, que entende que deve ser considerado e proposta, atualmente, uma superação do paradigma antropocêntrico, no sentido,
de agregar, no Direito, o biocentrismo ao antropocentrismo, de forma que a união de ambos os paradigmas possa proporcionar uma armadura para vencer a
crise ambiental e implementar a justiça social.
Destaca-se que é possível notar indícios dessa superação no próprio texto constitucional, no que reconhece, em seu art. 225, §1º, VII que a flora e a
fauna têm o direito a preservar sua função ecológica, bem como os animais, para além do direito de não serem extintos, têm, ainda, o direito de não serem
tratados com crueldade.
Ademais, recentemente, o STF, em recente decisão conferida em controle concentrado, reconheceu o direito aos animais de não serem tratados com
crueldade. Vejamos a seguinte notícia veiculada pelo STF:

29/06/2005 - 18:24 - Supremo considera inconstitucional lei que permitia "briga de galo" em Santa Catarina
O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) julgou hoje (29/6) inconstitucional a Lei 11.344/00, de Santa Catarina,
que criou normas para a criação, exposição e realização de competições entre aves combatentes da espécie "GalusGalus", a chamada "briga de galo". Ao propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI 2514), o procurador-geral da
República sustentou que a lei ofenderia o artigo 225, parágrafo 1º, inciso VII, da Constituição Federal.
Esse dispositivo dispõe sobre o dever jurídico do poder público e da coletividade de defenderem e preservarem o meio
ambiente e vedarem as práticas que submetem os animais a crueldades.
Segundo o ministro Eros Grau, relator da ação, a Assembléia Legislativa estadual argumentou que o combate entre
galos vive arraigado na cultura popular. Disse ainda que a espécie é criada unicamente para esse fim e que não se
presta para o abate para o consumo humano.
De acordo com o ministro, que foi acompanhado por unanimidade, o legislador estadual, "ao autorizar a odiosa
competição entre galos, ignorou o comando constitucional". Disse ainda que em situação semelhante o STF firmou a
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preservação da fauna, no julgamento, entre outras ações, do Recurso Extraordinário 153531, quando se discutiu a
polêmica "farra do boi", do mesmo Estado de Santa Catarina20.
Assim, conclui-se que o modelo antropocêntrico ainda não foi completamente superado, mas recentes avanços podem ser constatados sobretudo na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que caminha no sentido de proibir maus tratos aos animais, bem como reflete maior preocupação com os
elementos da natureza. Pode-se falar, em suma, de um antropocentrismo alargado, com a inclusão do paradigma biocêntrio no direito, que tem como
objetivo a superação da crise ambiental, pelo reconhecimento que o homem vive em inter-relação com outros seres e deles é dependente, devendo o Direito
buscar soluções para sua tutela.

2.4.

Teorias feministas e patriarcalismo
2.4.1. Conceito de patriarcalismo

O patriarcalismo pode ser definido como uma estrutura, sobre a qual se assentam as sociedades contemporâneas, caracterizada por uma autoridade,
imposta institucionalmente, do homem sobre mulheres e filhos no ambiente familiar, permeando toda organização da sociedade: produção, consumo,
política, legislação e cultura. Nesse sentido, o patriarcado funda a estrutura da sociedade.
2.4.2. Teorias feministas
Apesar de sua diversidade, a maior parte das teorias feministas tem alguns pressupostos comuns, dentre os quais se destaca o reconhecimento da
dominação masculina nos arranjos sociais e o desejo de mudanças nessa forma de dominação. Outro ponto a ser observado nas teorias feministas é a
diferença entre sexo e gênero. Sexo é biologicamente definido, relacionado às diferenças morfológicas entre homens e mulheres. Quanto ao gênero, é
“sociologicamente construído, um produto da socialização e vivência” (CALÁS; SMIRCICH, 1999, p. 276).

20

Supremo Tribunal Federal. Disponível em: http://www.stf.gov.br/noticias/imprensa/ultimas/ler.asp?CODIGO=142848&tip=UN&param=adi%202514.

27

Calás e Smircich (1999) classificam a teoria feminista em sete diferentes abordagens: liberal, radical, psicanalítica, marxista, socialista, pósestruturalista/pós-moderna e multicultural (terceiromundista ou pós-colonialista). Cada abordagem oferece formas alternativas para o enfoque da
desigualdade de gênero, enquadrando o problema de forma diferenciada, propondo diferentes caminhos de ação como solução.
a) Feminismo liberal (séc. XVII e XVIII)
A primeira escola analisada é a da teoria feminista liberal, originada dos ideais políticos liberais de igualdade, liberdade e fraternidade. Nesse
contexto, as mulheres não votavam e não podiam ter propriedades em seu nome. Com a transição de uma forma de produção econômica centrada no
lar para uma economia industrial, elas foram gradativamente se tornando isoladas e dependentes economicamente. Assim, a maior preocupação da
abordagem liberal era demonstrar que as mulheres eram tão humanas quanto os homens. O tema central abordado não era a eliminação da
desigualdade sexual, mas a busca da equidade sexual/justiça de gênero.
b) Feminismo radical (década de 60)
A fundamentação dessa abordagem consiste na subordinação feminina à dominação masculina, ditada pelo sistema de gênero, construído
socialmente a partir de diferenças biológicas. Propõe que a sociedade ideal seria aquela livre de distinções de gênero ou de sexo. Calás e Smircich
(1999) destacam que as feministas radicais descobriram e colocaram em prática formas organizacionais que refletem valores feministas, tais como
igualdade, comunidade, participação e integração de forma e conteúdo. Eram reativas, procurando rejeitar todos os elementos associados à forma
masculina de poder, chamando, ainda, atenção para o fato de que os estudos das organizações feministas raramente têm aparecido na literatura
dominante sobre estudos organizacionais. A principal expoente do feminismo radical foi Simone de Beauvoir. Para essa autora, a mulher é o outro,
tendo em vista que ela é definida tendo o homem como parâmetro: “a mulher determina-se e diferencia-se em relação ao homem e não este em
relação a ela” (BEAUVOIR, 1970, p.10).
c) Feminismo psicanalítico
Originária da psicanálise freudiana, essa teoria considera que a natureza humana se desenvolve tanto biológica quanto psicologicamente e que
os indivíduos criam sua identidade sexual como parte de seu desenvolvimento psicossexual. O gênero seria a estrutura de um sistema social de
dominação masculina. A base para a desigualdade entre os gêneros estaria enraizada numa série de experiências na infância, as quais resultariam não
apenas na visão dos homens enquanto sexo masculino e das mulheres enquanto sexo feminino, mas também no ponto de vista das sociedades
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patriarcais de que o masculino é melhor do que o feminino (TONG, 1998). O feminismo psicanalítico considera as consequências do desenvolvimento
psicossexual feminino diferenciado em seus papéis na organização e na gerência.
d) Feminismo marxista
A teoria marxista surgiu baseada na crítica marxista da sociedade capitalista e no liberalismo político. Marx afirma que não é a consciência dos

homens que determina sua existência, mas sua existência social que determina sua consciência. De acordo com essa abordagem, a natureza humana
concebe gênero e identidade de gênero como definições estruturais, históricas e materiais. Nessa perspectiva, os gêneros são, portanto, categorias
sociais caracterizadas por relações de dominação e opressão, funcionando como um determinante de padrões estruturais. Em suma, o pensamento
feminista marxista analisa a dinâmica produtiva e reprodutiva das dinâmicas de gênero na organização capitalista e patriarcal da economia e da
sociedade.
e) Feminismo socialista
Em resposta à insatisfação com o pensamento marxista, segundo o qual a opressão feminina seria menos importante do que a opressão do
trabalhador, surge a teoria feminista socialista, na qual o gênero é instituído mediante encontros de sexo, raça, ideologia e opressão, sob os sistemas
capitalistas e patriarcal. Assim, o término da segregação ocorreria com a extinção das classes e a transformação das relações sociais. O feminismo
socialista defende uma sociedade em que masculinidade e feminilidade são socialmente irrelevantes e não existem homens e mulheres como são
concebidos atualmente.
f) Feminismo estruturalista/pós-moderno
De acordo com essa abordagem – situada nas críticas pós-estruturalistas francesas contemporâneas do conhecimento e da identidade –, sexo e
gênero são práticas discursivas que constituem subjetividades específicas por meio de poder e resistência na materialidade dos corpos humanos. Em
geral, as teorias feministas pós-modernas/ pós-estruturalistas oferecem uma visão mais pluralista de engajamentos políticos, em que gênero se torna
apenas um argumento entre outros. Também oferece visões mais complexas da localização social e das estruturas de opressão.
g) Feminismo terceiro-mundista ou pós-colonialista
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Por fim, as autoras abordam a teoria terceiro-mundista ou pós-colonial, na qual se critica a generalização das questões de gênero apontadas pelas
feministas do Primeiro Mundo, cujo caráter totalitário considera as outras mulheres como seres invisíveis ou quase humanos. Essa teoria critica
também as relações de dominação do Primeiro Mundo sobre os outros países, admitidas pela divulgação de um conhecimento tido como absoluto e
inquestionável.
2.4.3. Feminismo e STF
Recentemente, o STF decidiu pela descriminalização do aborto nos primeiros três meses de gravidez – período no qual o córtex cerebral ainda
não foi formado, nem há qualquer potencialidade de vida fora do córtex materno –, em decisão que pode ser considerada uma grande vitória para os
movimentos feministas. Seguindo voto do ministro Luís Roberto Barroso, o colegiado entendeu que é preciso conferir interpretação conforme a
Constituição aos Artigos 124 e 126 do Código Penal, que criminalizam o aborto. Dentre os argumentos trazidos pelo ministro relator, a criminalização
do aborto nos três primeiros meses da gestação viola os direitos sexuais e reprodutivos da mulher, o direito à autonomia de fazer suas escolhas e o
direito à integridade física e psíquica. No voto, Barroso também ressaltou que a criminalização do aborto não é aplicada em países democráticos e
desenvolvidos, como os Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido e Holanda, entre outros. Destaco o seguinte trecho da decisão:
“Em verdade, a criminalização confere uma proteção deficiente aos direitos sexuais e reprodutivos, à autonomia, à
integridade psíquica e física, e à saúde da mulher, com reflexos sobre a igualdade de gênero e impacto desproporcional
sobre as mulheres mais pobres. Além disso, criminalizar a mulher que deseja abortar gera custos sociais e para o sistema
de saúde, que decorrem da necessidade de a mulher se submeter a procedimentos inseguros, com aumento da morbidade
e da letalidade”.

2.5.

Racismo

2.5.1. Conceito de racismo
Racismo pode ser definido como ação ou proposição inferiorizante, que atinge a moral do indivíduo/grupo, levando em consideração características
essenciais de sua conformação étnico-identitária. O racismo pode manifestar-se não somente com a inferiorizarão do outro, mas também com a crença em
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uma superioridade essencial sobre o outro, ou seja, o Racismo estabelece que certos povos ou nações sejam dotados de qualidades psíquicas e biológicas
que tornam superiores a outros seres humanos. Portanto, racismo é um tratamento desigual, manifestado intelectual ou concretamente por um
indivíduo/grupo étnico em função da raça, da cor de pele ou de traços essenciais à constituição étnica de alguém ou de uma coletividade, e também a
qualquer outro ato no qual se identifique a constituição de desigualdade sob critérios racialmente estabelecidos. Em regra, o racismo ou preconceito racial é
o que leva à intolerância e à marginalização.
2.5.2. Racismo na Constituição de 1988
A Constituição trata do crime de racismo – proibindo preconceito de origem de cor e raça e condenando a discriminação – como crime inafiançável e
imprescritível, ou seja, um crime para o qual não cabe fiança (não há direito a oferecimento de garantia em dinheiro para sua liberdade) e não prescreve
nunca, o que confere ao Estado o direito de aplicar a punição ao agente em qualquer tempo. Assim, a cláusula que trata do racismo, ao se encontrar entre os
direitos e garantias fundamentais, encontra-se em posição de superioridade no ordenamento jurídico, constituindo, ainda, cláusula pétrea.
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:
(...)
XLII - a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de
reclusão, nos termos da lei;

2.5.3. Racismo e injúria racial
Embora ambos impliquem possibilidade de incidência da responsabilidade penal, os conceitos jurídicos de injúria racial e racismo são diferentes. O
primeiro está contido no Código Penal brasileiro e o segundo, previsto na Lei n. 7.716/1989. Vejamos as diferenças:
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Injúria Racial

Racismo

Art. 140, §3º do CP: reclusão de 3 anos + multa (além da pena
correspondente à violência, se houver)

Art. 5º, XLII da CF – regulamentação pela Lei 7.716/89

Consiste em ofender a honra de alguém valendo-se de elementos
referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa
idosa ou portadora de deficiência.
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Atinge uma coletividade indeterminada de
discriminando toda a integralidade de uma raça.

indivíduos,

A lei enquadra uma série de situações como crime de racismo,
por exemplo, recusar ou impedir acesso a estabelecimento
comercial, impedir o acesso às entradas sociais em edifícios
públicos ou residenciais e elevadores ou às escadas de acesso,
negar ou obstar emprego em empresa privada, entre outros.
Geralmente, refere-se a crimes mais amplos.

Em geral, o crime de injúria está associado ao uso de palavras
depreciativas referentes à raça ou cor com a intenção de ofender a
honra da vítima. Um exemplo recente de injúria racial ocorreu no
episódio em que torcedores do time do Grêmio, de Porto Alegre,
insultaram um goleiro de raça negra chamando-o de “macaco”
durante o jogo.

*É inafiançável e imprescritível

*Prescreve e comporta fiança.
De acordo com o promotor de Justiça do Tribunal de Justiça do Distrito
Federal e dos Territórios (TJDFT) Thiago André Pierobom de Ávila, são
mais comuns no país os casos enquadrados no artigo 20 da legislação,
que consiste em “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”.

No caso, o Ministério Público entrou com uma ação no Tribunal de
Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS), que aceitou a denúncia
por injúria racial, aplicando, na ocasião, medidas cautelares como o
impedimento dos acusados de frequentar estádios. Após um acordo no
Foro Central de Porto Alegre, a ação por injúria foi suspensa.

2.5.4. Jurisprudência
a) Processo 2012.01.1.098316-9 (TJDF)

21

Diferenciação retirada do site http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/79571-conheca-a-diferenca-entre-racismo-e-injuria-racial
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A 1ª Turma Criminal do TJDFT manteve condenação de homem que se autodenomina skinhead e que fez apologia de racismo contra judeus, negros e
nordestinos em site da Internet. A sentença de 1ª Instância foi proferida pelo juiz da 3ª Vara Criminal de Brasília, que condenou o réu a 2 anos de reclusão e
10 salários mínimos de multa. A pena restritiva de liberdade será convertida em restritiva de direito, conforme prevê a legislação em vigor. A denúncia de
racismo foi ajuizada pelo MPDFT, que imputou ao réu a pratica de crime previsto no artigo 20, §2º, da Lei nº 7.716/89. De acordo com o órgão ministerial,
“no dia 18 de abril de 2007, entre o horário de 9h43min e 13h56min, no site do fórum de discussões do Correioweb, o acusado, voluntária e
conscientemente, praticou discriminação e preconceito de raça, cor, religião e procedência nacional, ao proferir várias declarações preconceituosas
relacionadas a judeus, negros e nordestinos. Na ocasião, o denunciado teria escrito no fórum de discussão: "Na verdade, não sou apenas antissemita. Sou
skinhead. Odeio judeus, negros e, principalmente, nordestinos”. E mais: "Não, não. Falo sério mesmo. Odeio a gentalha à qual me referi”.
Na sentença condenatória, o juiz destacou o parecer do Ministério Público: “Propagar por meio de comunicação social esse tipo de "opinião" configura,
sim, o crime de racismo objeto do art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89. A conduta, portanto, foi dolosa e apresentou o elemento do preconceito de raça e
procedência, tal como disposto na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF”. De acordo com o magistrado, “no caso, o dolo específico está
evidenciado nas mensagens produzidas e divulgadas, especialmente aquela que, desacompanhada de qualquer sinal de jocosidade: "Falo sério mesmo. Odeio
a gentalha à qual me referi. [...] grupos que formam a escória da sociedade". A conduta do réu é típica. Não havendo causa excludente de antijuridicidade ou
dirimente de culpabilidade, provadas a autoria e a materialidade, bem como presente a tipicidade, sem outras teses defensivas, a condenação do acusado
passa a ser de rigor pela prática da conduta delituosa descrita no artigo 20, § 2º, da Lei n. 7.716/89”.
Após recurso, a Turma Criminal manteve a condenação à unanimidade. “O crime de racismo é mais amplo do que o de injúria qualificada, pois visa a
atingir uma coletividade indeterminada de indivíduos, discriminando toda a integralidade de uma raça. No caso, o conjunto probatório ampara a condenação
do acusado por racismo”, concluíram os desembargadores.

b) Habeas Corpus nº 82.424, julgado em 2003 (STF)
Esse caso é conhecido por ter sido reconhecido o crime de racismo após décadas do ato praticado. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal (STF) manteve
a condenação de um livro publicado com ideias preconceituosas e discriminatórias contra a comunidade judaica, considerando, por exemplo, que o
holocausto não teria existido. A denúncia contra o livro foi feita em 1986 por movimentos populares de combate ao racismo e o STF manteve a condenação
por considerar o crime de racismo imprescritível.
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2.6.

LGBT e Homofobia
2.6.1. Conceitos de homofobia

A homofobia é o termo usado para designar o preconceito e aversão às mais diversas minorias sexuais, como os diferentes grupos inseridos na sigla
LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros, travestis e intersexuais). Entende-se que repulsa e o desrespeito a diferentes formas de expressão
sexual e amorosa representam uma ofensa à diversidade humana e às liberdades básicas garantidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela
Constituição Federal.
2.6.2. Tutela Constitucional e Internacional da homofobia
Embora não cite a homofobia diretamente como um crime, a Constituição Federal de 1988 define como “objetivo fundamental da República” (art. 3º,
IV) o de “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade, ou quaisquer outras formas de discriminação”.
Ademais, em seu art. 5º, assegura a todos em território nacional o tratamento igualitário, sem distinção de qualquer natureza, garantindo os direitos à
vida, à igualdade e à liberdade. Ao interpretar nossa ordem constitucional, os doutrinadores brasileiros dão ainda maior relevância a esse artigo quando
levam em consideração o princípio da dignidade da pessoa humana, segundo o qual o ser humano seria o centro de todo o sistema jurídico. Por esse
entendimento, as normas são feitas para sua realização existencial, garantindo um mínimo de direitos fundamentais e a vida com dignidade22. Seria, assim,
conforme Gustavo Tepedino23, uma cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana – de modo que nenhum direito poderia ser excluído, ainda que
não estivesse expresso.

22
23

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil – teoria geral. 7. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008. p. 98-99.
TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p. 48.
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Nesses termos, para que seja efetivada a dignidade humana, valor fundamental de nosso sistema constitucional, deve ser garantido às pessoas por ele
regidos, entre outros, o direito à liberdade (consoante o artigo 5º supra referido) – no que se enquadra o direito à livre orientação sexual. De acordo com as
Nações Unidas, apesar a Declaração Universal dos Direitos Humanos e os tratados de direitos humanos não mencionarem explicitamente "orientação sexual"
ou "identidade de gênero", eles estabelecem uma obrigação por parte dos Estados de proteger as pessoas contra a discriminação, incluindo a sexual.24
Importa salientar que a discriminação com base na orientação sexual foi formalmente discutida, pela primeira vez, durante a Conferência Mundial de
Beijing (ONU, 1995), pela Delegação da Suécia. O tema foi levado pelo Brasil para a Conferência Regional das Américas (Santiago do Chile, 2000). Em 2001, o
Conselho Nacional de Combate à Discriminação. Durante a Conferência Mundial de Durban, o Brasil introduziu o tema em plenária, com um diagnóstico
sobre a situação nacional e uma lista de propostas, dentre as quais encontrava-se a discriminação contra a orientação sexual como forma de agravar o
racismo. A segunda versão do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH II, 2002) contém fala do assunto, com ações a serem adotadas pelo Governo
Brasileiro. Em 2003, foi criado um Grupo de Trabalho destinado a elaborar o Programa Brasileiro de Combate à Violência e à Discriminação a Ga s, Lésbicas,
Travestis, Transgêneros e Bissexuais (GLTB) e de Promoção da Cidadania Homossexual, Brasil sem Homofobia, que tem como objetivo prevenir e reprimir a
discriminação com base na orientação sexual, garantindo ao segmento LGTB o pleno exercício de seus direitos humanos fundamentais.
2.6.3. STF e a União Civil entre pessoas do mesmo sexo
O Sistema Judiciário brasileiro tem avançado bastante neste tema. Nessa linha de pensamento, contrária à discriminação em razão da orientação
sexual, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade das uniões homoafetivas, no RE 477554 AgR / MG - MINAS GERAIS:

"E M E N T A: UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO - ALTA RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL
DA QUESTÃO PERTINENTE ÀS UNIÕES HOMOAFETIVAS - LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RECONHECIMENTO E
QUALIFICAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA COMO ENTIDADE FAMILIAR: POSIÇÃO CONSAGRADA NA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADPF 132/RJ E ADI 4.277/DF) - O AFETO COMO VALOR JURÍDICO
IMPREGNADO DE NATUREZA CONSTITUCIONAL: A VALORIZAÇÃO DESSE NOVO PARADIGMA COMO NÚCLEO
CONFORMADOR DO CONCEITO DE FAMÍLIA - O DIREITO À BUSCA DA FELICIDADE, VERDADEIRO POSTULADO
CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO E EXPRESSÃO DE UMA IDÉIA-FORÇA QUE DERIVA DO PRINCÍPIO DA ESSENCIAL DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA - ALGUNS PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA SUPREMA CORTE AMERICANA
24

Retirado do endereço eletrônico: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Discrimination/Pages/LGBT.aspx.
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SOBRE O DIREITO FUNDAMENTAL À BUSCA DA FELICIDADE - PRINCÍPIOS DE YOGYAKARTA (2006): DIREITO DE QUALQUER
PESSOA DE CONSTITUIR FAMÍLIA, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL OU IDENTIDADE DE GÊNERO DIREITO DO COMPANHEIRO, NA UNIÃO ESTÁVEL HOMOAFETIVA, À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE
DE SEU PARCEIRO, DESDE QUE OBSERVADOS OS REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL - O ART. 226, § 3º, DA LEI
FUNDAMENTAL CONSTITUI TÍPICA NORMA DE INCLUSÃO - A FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO - A PROTEÇÃO DAS MINORIAS ANALISADA NA PERSPECTIVA DE UMA
CONCEPÇÃO MATERIAL DE DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL - O DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE IMPEDIR (E, ATÉ
MESMO, DE PUNIR) “QUALQUER DISCRIMINAÇÃO ATENTATÓRIA DOS DIREITOS E LIBERDADES FUNDAMENTAIS” (CF,
ART. 5º, XLI) - A FORÇA NORMATIVA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E O FORTALECIMENTO DA JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL: ELEMENTOS QUE COMPÕEM O MARCO DOUTRINÁRIO QUE CONFERE SUPORTE TEÓRICO AO
NEOCONSTITUCIONALISMO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. NINGUÉM PODE SER PRIVADO DE SEUS DIREITOS EM
RAZÃO DE SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL. - Ninguém, absolutamente ninguém, pode ser privado de direitos nem sofrer
quaisquer restrições de ordem jurídica por motivo de sua orientação sexual. Os homossexuais, por tal razão, têm direito
de receber a igual proteção tanto das leis quanto do sistema político-jurídico instituído pela Constituição da República,
mostrando-se arbitrário e inaceitável qualquer estatuto que puna, que exclua, que discrimine, que fomente a
intolerância, que estimule o desrespeito e que desiguale as pessoas em razão de sua orientação sexual."

Ainda, em decisão recente, O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu manter a validade do Artigo 235 do Código Penal Militar (CPM), que prevê pena
de seis meses a um ano de prisão para prática de ato libidinoso por integrantes das Forças Armadas durante suas atividades. No entanto, a decisão
representou avanços nessa seara ao entender que deveriam ser retiradas do texto retirar do texto original as expressões "homossexual ou não" e
"pederastia", por considerá-las discriminatórias e homofóbicas25.
2.6.4. Reforma da parte especial do Código Penal com a tipificação da homofobia
O art. 1º., da Lei 7.716/89, considerava crime os preconceitos de raça ou de cor. Não obstante tenha sido alterado pela Lei 9.459/97, para considerar
também como crimes os preconceitos em razão da etnia, religião ou procedência nacional, ainda não prevê a criminalização dos atos de discriminação
25

De acordo com Artigo 235 do Código Penal Militar (CPM), em vigor desde 1969, período do regime militar, é crime sexual nas Forças Armadas "praticar ou permitir o militar que com ele se
pratique ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a administração militar".
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baseados em orientação sexual – pelo que é, por muitos, considerado lacunoso. É, nesse sentido, crescente o clamor pela a criminalização da homofobia
como forma de proteção de direitos fundamentais, pelo que a associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transexuais (ABGLT) representada por
Paulo Iotti, ingressou com um Mandado de Injunção (nº 4.733) para que o Supremo Tribunal Federal reconhecesse a mora inconstitucional do legislador em
criminalizar a homofobia e a transfobia – o qual recebeu parecer favorável por parte do Procurador Geral da República. O PGR opinou pelo conhecimento e
provimento parcial do pedido, para considerar a homofobia e transfobia incluídas na lei de racismo. O parecer não pedia que se criminalizasse uma conduta
por acórdão, mas que o STF, reconhecendo a mora legislativa, adotasse as providências cabíveis para conjurar a omissão. Tal situação encontra-se, ainda, em
aberto, mas o clamor pela criminalização da homofobia é crescente.

2.7.

População em situação de rua

2.7.1. Noções iniciais
Entende-se, em suma, que a ocorrência de pessoas vivendo nas ruas é inerente ao espaço urbano e ao fortalecimento das cidades como espaço onde
as pessoas passam a viver e a desenvolver suas atividades.
No Brasil, desde antes do Império, como denotam as “Leis Criminais do Império”, o fenômeno existiu, sendo na maior parte da história do Brasil
criminalizado como mendicância e vadiagem. É factível que o sentimento que preponderou – e, em alguma medida, prepondera até hoje – na sociedade
brasileira é o de contrariedade aos bons costumes e ao valor do trabalho por parte do segmento, acrescido do sentimento de necessidade de proteger a
sociedade da população de rua. Assim, a atenção jurídica direcionada a este segmento pautava-se em políticas de segurança pública e, consequentemente,
na criminalização e repressão, que acabam incentivando a higienização e segregação social26.

26

BRASIL. Código Criminal do Império, 1830 e BRASIL, Código Penal da República, 1890.
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2.7.2. A tutela da população em situação de rua a partir da CF/88
Apenas mais recentemente, observa-se preocupação por parte do Poder Público com este segmento social, embasada no reconhecimento dos direitos
sociais como direitos fundamentais da pessoa pela Constituição Federal de 1988 – posto que, com ela, valores sociais importantes foram agregados ao
ordenamento brasileiro, modificando o panorama dos Direitos Humanos no Brasil. A dignidade da pessoa humana foi elencada, entre outros, como
fundamento da República e, ainda, a erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades sociais e a promoção do bem de todos foram
elencados como objetivos. Formou-se, portanto, um compromisso por parte do Estado em manter políticas públicas de atenção à população de rua.
Como visto, Na Constituição de 1988 os direitos sociais enquadram-se como direitos fundamentais e são objetos de prestação do Estado. São
compreendidos como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Quanto a tais direitos, por muito tempo não houve qualquer efetividade em relação à população
em situação de rua – cenário que começou a se modificar somente nos últimos anos.

2.7.3. Legislação infraconstitucional e a população em situação de rua
Vejamos, em tópicos, os principais instrumentos de concretização dos direitos infraconstitucionais da população de rua no ordenamento pátrio27.
 A Lei 11.258/2005 foi um dos primeiros mecanismos criados a fim de efetivar os direitos fundamentais da população de rua, a partir da
inclusão, no parágrafo único do artigo 23 da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (Lei nº 8.742/93), da prerrogativa de criação de
programas voltados à população em situação de rua na organização dos serviços de Assistência Social.
 Em 2006 foi criado o Grupo de Trabalho Interministerial, instituída pelo Decreto s/nº de 25 de outubro de 2006 objetivando realizar estudos
sobre a população de rua e propostas de políticas públicas para sua inclusão social, que deu origem à Política Nacional de Inclusão Social da
População em Situação de Rua, que se tratou de um primeiro documento de caracterização da população de rua e construção de algumas
diretivas, porém não tão concretas.

27

Retirado do site http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=72cad9e1f9ae7987
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 Também, a Política Nacional para a População em situação de Rua instituída no Decreto lei 7.053 de 2009 foi um grande passo em sentido ao
reconhecimento e concretização dos direitos individuais e sociais da população em situação de rua e consistiu em uma conquista
principalmente dos movimentos sociais em defesa da população em situação de rua, ao criar um Comitê Intersetorial de Acompanhamento e
Monitoramento do segmento social – tal política pretende efetivar os direitos das pessoas em situação de rua, garantindo o seu acesso e
pautando-se principalmente pela dignidade da pessoa humana, direito à convivência familiar e comunitária, valorização e respeito à vida e à
cidadania, atendimento humanizado e universalizado e respeito condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero,
orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência (art. 5º).

Saiba mais
Como objetivos deste Decreto destaca-se também o incentivo à criação, divulgação e disponibilização de
canais de comunicação para o recebimento de denúncias de violência contra a população em situação de rua; a
criação de centros de defesa dos direitos humanos para a população em situação de rua; o desenvolvimento de
ações educativas permanentes que contribuam para a formação de cultura de respeito, ética e solidariedade
entre a população em situação de rua e os demais grupos sociais, de modo a resguardar a observância aos
direitos humanos; a produção, sistematização e disseminação de dados e indicadores sociais, econômicos e
culturais sobre a rede existente de cobertura de serviços públicos à população em situação de rua; o acesso
amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação,
previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda e garantir a formação
e a capacitação permanente de profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de políticas públicas
intersetoriais, transversais e intergovernamentais direcionadas às pessoas em situação de rua (art. 7º).
Até o momento não há Lei Federal regulamentando os Direitos da população em situação de rua, mas em âmbito municipal já existem leis em prol da efetivação
dos direitos das pessoas em situação de rua, como o caso da lei de São Paulo que foi criada antes mesmo da promulgação do Decreto. A partir da diretriz dada por tal
Decreto aumentou-se a possibilidade de sua efetividade por meio de lei municipal, como indicam as reivindicações nesse sentido em diversos municípios, como, por
exemplo, em Curitiba por meio apoiadores das causas da população em situação de rua e, principalmente, pela organização do Movimento Nacional da População de Rua
(MNPR) no Paraná.

2.8.

Ações afirmativas
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2.8.1. Noções gerais sobre ações afirmativas: conceito, natureza jurídica, objetivos e espécies


Conceito

Ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade
de oportunidades e tratamento. Ainda, visa compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de motivos raciais, étnicos,
religiosos, de gênero e outros. Portanto, as ações afirmativas são, em suma, instrumentos para combater os efeitos acumulados em virtude das
discriminações ocorridas no passado, de modo a neutralizar, impedir e, se necessário, reparar a vítima pelos Danos materiais (perdas) e por Danos Morais
quando violado no sagrado direito da igualdade de tratamento. Dessa forma, as ações afirmativas caracterizam-se por visar o acesso a bens jurídicos
inacessíveis ou de difícil acesso às minorias marginalizadas, no sentido de eliminar desequilíbrios evidentes na sociedade.


Natureza

A ação afirmativa caracteriza-se pela sua natureza:
a) Distributiva, porque surge da necessidade de equalizar a distribuição ou o acesso de determinado bem jurídico entre todos os entes da sociedade;
b) Compensatória, porque visa privilegiar grupos que, por fatores históricos de discriminação e exclusão social, foram afetados consideravelmente
nos seus direitos, merecendo uma atenção diferenciada.
c) Positiva, na medida em que impõe uma ação no sentido de promover mudanças, eliminando desigualdades acumuladas.
 Objetivos
a) Promover o acesso de segmentos marginalizados aos bens jurídicos fundamentais;
b) Promover a igualdade de oportunidades perante a sociedade, o que significa a eliminação dos desequilíbrios e, por conseguinte, a efetivação do
princípio da igualdade material;
c) Erradicação da discriminação causadora do processo de marginalização.

Saiba mais
Entende-se que convívio de indivíduos de diferentes realidades, em ambientes considerados até então homogêneos,
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demonstraria que na realidade somos todos iguais e que são irrelevantes as classificações que nos foram historicamente
impostas, quebrando o ciclo causador do processo discriminatório.
d) Romper com a estrutura responsável pela segregação que lhe ensejou, mostrando-se além de uma mera medida emergencial.


Caráter temporário

As ações afirmativas, também chamadas de discriminações positivas, possuem caráter temporário. A sua incidência deve perdurar por um período
determinado até que a evidente situação de desequilíbrio seja modificada, sob pena de se tornar uma situação de privilégio desmedido ao invés de inclusiva.
Ademais, verificada a ineficiência de uma dessas medidas, é necessária a sua imediata mudança, a fim de que seja alcançado o fim a que se propõe.

2.8.2. Ações afirmativas na CF/8828
Antes do mais, impende mencionar que antes mesmo da Constituição Federal de 1988, já existiam leis no Brasil prevendo mecanismos com natureza
de ação afirmativa, desequiparando indivíduos supostamente iguais para promover o princípio da igualdade. Exemplo dessa prática é a chamada Lei do Boi,
sob o nº 5.465/68, que reservava certo número de vagas para alunos da zona rural cursarem o ensino médio e superior em instituições com o ensino voltado
para a agricultura.
Visto isso, é preciso que entendamos que por meio do caput de seu art. 5º, a Constituição consagra o princípio da igualdade formal, por meio do qual
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Contudo, para além disso, Constituição de 1988 contém artigos prevendo a necessidade
de tratamento desigual e privilegiado para alguns entes ou indivíduos, do que se pode concluir que a Carta Magna vigente não se limitou em prever a
igualdade no aspecto formal, compreendendo esse princípio sob o caráter da isonomia, em que os diferentes devem ser tratados de forma diferente, na
medida da sua diferença.
Assim, entende-se que a Lei Maior brasileira possui tipos legais voltados para concretização da igualdade material. A permissão para um tratamento
favorecido, em alguns casos, encontra-se de forma explícita e com sujeitos bem determinados, porém, em outros, é necessária certa interpretação para
compreender que o dispositivo constitucional se traduz numa autorização para desequiparações positivas. Vejamos exemplos de dispositivos com
desequiparações positivas, como forma de tornar mais equânime as relações sociais:
28

Conteúdo retirado principalmente do artigo jurídico extraído do site https://jus.com.br/artigos/27001/acoes-afirmativas-a-luz-da-constituicao-federal-de-1988.
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Art. 5º, inciso XXVI: prevê o tratamento diferenciado para a pequena propriedade rural;
Art. 7º, inciso XX: prevê a necessidade de proteção do mercado de trabalho da mulher;
Arts. 37, VIII e 227, §1º, II: preveem respectivamente a reserva de vagas em concursos públicos para deficientes físicos e o tratamento
diferenciado para essa parcela da população;
Art. 146, III, d, e 170, IX: versam sobre o tratamento diferenciado para as pequenas e micro empresas.
Art. 195, §9º: com relação às contribuições sociais, expõe que estas poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da
utilização intensiva de mão de obra, do porte da empresa ou da condição estrutural do mercado de trabalho. Tal previsão nada mais é do que
uma permissão para o legislador, a depender da condição do contribuinte, variar tal alíquota, incentivando determinado setor, medida com
evidente caráter de ação afirmativa.

2.8.3. Ações afirmativas na legislação infraconstitucional
Foi desenvolvida uma série de diplomas legais voltados a efetivar essas previsões constitucionais supramencionadas, dentre os quais destaco:


Lei Federal nº 9.799/99: inseriu na CLT o art. 373-A, que contem determinações voltadas a resguardar e assegurar o acesso das mulheres ao
mercado de trabalho.

Saiba mais
A própria CLT possui um capítulo destinado unicamente para a proteção do trabalho da mulher, o que
demonstra a importância adquira pelo tema no Brasil, sobretudo a partir da nova ordem jurídico-constitucional.




As Leis nº 7.853/89, 8.213/91 e 10.098/2000 tratam da inclusão dos deficientes físicos nos mais diversos setores da sociedade. Esse grupo
também é beneficiado pela Lei nº 8.112/90 (Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União), cujo §2º do seu art. 5º, determina a
reserva de vagas, no percentual máximo de 20% (vinte por cento), para os deficientes nos concursos públicos responsáveis pelo provimento de
cargos na administração federal.
A Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de pequeno porte e
criou medidas de favorecimento voltadas ao fomento dessas pessoas jurídicas.
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As Leis nº 9.100/95 e 9.504/97 fixam em 30% (trinta por cento) o número mínimo de mulheres candidatas nas eleições, compelindo os
partidos políticos a apresentarem pelo menos 30% dos seus candidatos do sexo feminino.
A Lei nº 12.711/2012, conhecida como lei de cotas, foi quem tornou mais conhecida a discussão acerca das ações afirmativas. Essa lei tem
como objetivo principal o de dar condições aos alunos de escolas públicas ingressarem em Universidades Federais. A Lei de cotas dá direito a
percentual de vagas aos estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas públicas. Funciona da seguinte maneira: 50% das matrículas
de determinado curso da Universidade devem ser efetuadas por alunos egressos da rede pública. Entretanto, a lei favorece os de baixa renda,
negros, pardos e índios também, pois, dessas vagas, metade deve ser preenchida por alunos com renda familiar igual ou menor a um saláriomínimo e meio per capita; e um percentual mínimo (de acordo com dados do IBGE) dessas vagas adota critérios de raça para seu
preenchimento. A Lei também funciona para oriundos de colégios militares.

Além das supramencionadas, existem dispositivos legais esparsos no ordenamento pátrio determinando a reserva de vagas em estacionamentos para
motoristas com deficiência de locomoção. Da mesma forma, existem normas prevendo a existência de caixas preferenciais em supermercados e bancos para
gestantes e pessoas idosas, assim como a reserva de vagas em ônibus para idosos. Todas essas normas visam facilitar o acesso de minorias a bens cuja fruição
lhes foi negado historicamente, ou que, por alguma desvantagem, não lhes são acessíveis como às demais pessoas, o que por sua vez caracteriza-se como
uma discriminação positiva.
2.8.4. Ações afirmativas no STF


ADPF nº 186

Trata-se de julgamento sobre a política de instituição de cotas raciais pela Universidade de Brasília (UnB), tema analisado pelo STF na Arguição de
Descumprimento de Preceito Fundamental nº 186. Na ocasião, a Corte fixou um novo precedente e considerou as cotas constitucionais, julgando
improcedente a ação ajuizada pelo Democratas (DEM). No julgamento realizado em abril de 2012, os ministros acompanharam por unanimidade o voto do
relator, ministro Ricardo Lewandowski, segundo o qual as cotas da UnB não se mostravam desproporcionais ou irrazoáveis, na medida em que a regra tem o
objetivo de superar distorções sociais históricas, empregando meios marcados pela proporcionalidade e pela razoabilidade.

Saiba mais
A UnB implantou a política de cotas em 2004, prevendo a reserva de 20% das vagas para candidatos negros e um
pequeno número para indígenas. A política foi prevista para vigorar por um prazo de dez anos, levando à revisão das regras pela
universidade.
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ADI nº 3330 – STF: Ações Afirmativas do Programa Universidade para Todos

A ação questionava a constitucionalidade do PROUNI, programa do governo federal que concede bolsas de estudos em universidades privadas a
alunos egressos do ensino médio da rede pública ou como bolsistas de escolas particulares. Segue a ementa (sem grifos no original):
EMENTA: AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 213/2004,
CONVERTIDA NA LEI Nº 11.096/2005. PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS – PROUNI. AÇÕES
AFIRMATIVAS DO ESTADO. CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA ISONOMIA. 1. A FENAFISP não
detém legitimidade para deflagrar o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade. Isto porque,
embora o inciso IX do art. 103 da Constituição Federal haja atribuído legitimidade ativa ad causam às entidades
sindicais, restringiu essa prerrogativa processual às confederações sindicais. Precedentes. Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 3.379 não conhecida. Participação da entidade no processo, na qualidade de amicus
curiae . 2. A conversão de medida provisória em lei não prejudica o debate jurisdicional sobre o atendimento
dos pressupostos de admissibilidade desse espécime de ato da ordem legislativa. Presentes, no caso, a
urgência e relevância dos temas versados na Medida Provisória nº 213/2004. 3. A educação, notadamente a
escolar ou formal, é direito social que a todos deve alcançar. Por isso mesmo, dever do Estado e uma de suas
políticas públicas de primeiríssima prioridade. 4. A Lei nº 11.096/2005 não laborou no campo material
reservado à lei complementar. Tratou, tão-somente, de erigir um critério objetivo de contabilidade
compensatória da aplicação financeira em gratuidade por parte das instituições educacionais. Critério que, se
atendido, possibilita o gozo integral da isenção quanto aos impostos e contribuições mencionados no art. 8º do
texto impugnado. 5. Não há outro modo de concretizar o valor constitucional da igualdade senão pelo decidido
combate aos fatores reais de desigualdade. O desvalor da desigualdade a proceder e justificar a imposição do
valor da igualdade. A imperiosa luta contra as relações desigualitárias muito raro se dá pela via do descenso ou
do rebaixamento puro e simples dos sujeitos favorecidos. Geralmente se verifica é pela ascensão das pessoas
até então sob a hegemonia de outras. Que para tal viagem de verticalidade são compensadas com esse ou
aquele fator de supremacia formal. Não é toda superioridade juridicamente conferida que implica negação ao
princípio da igualdade. 6. O típico da lei é fazer distinções. Diferenciações. Desigualações. E fazer desigualações
para contrabater renitentes desigualações. A lei existe para, diante dessa ou daquela desigualação que se
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revele densamente perturbadora da harmonia ou do equilíbrio social, impor uma outra desigualação
compensatória. A lei como instrumento de reequilíbrio social. 7. Toda a axiologia constitucional é tutelar de
segmentos sociais brasileiros historicamente desfavorecidos, culturalmente sacrificados e até perseguidos,
como, verbi gratia, o segmento dos negros e dos índios. Não por coincidência os que mais se alocam nos
patamares patrimonialmente inferiores da pirâmide social. A desigualação em favor dos estudantes que
cursaram o ensino médio em escolas públicas e os egressos de escolas privadas que hajam sido contemplados
com bolsa integral não ofende a Constituição pátria, porquanto se trata de um descrímen que acompanha a
toada da compensação de uma anterior e factual inferioridade (“ciclos cumulativos de desvantagens
competitivas”). Com o que se homenageia a insuperável máxima aristotélica de que a verdadeira igualdade
consiste em tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, máxima que Ruy Barbosa interpretou
como o ideal de tratar igualmente os iguais, porém na medida em que se igualem; e tratar desigualmente os
desiguais, também na medida em que se desigualem. 8. O PROUNI é um programa de ações afirmativas, que se
operacionaliza mediante concessão de bolsas a alunos de baixa renda e diminuto grau de patrimonilização.
Mas um programa concebido para operar por ato de adesão ou participação absolutamente voluntária,
incompatível, portanto, com qualquer ideia de vinculação forçada. Inexistência de violação aos princípios
constitucionais da autonomia universitária (art. 207) e da livre iniciativa (art. 170). 9. O art. 9º da Lei nº
11.096/2005 não desrespeita o inciso XXXIX do art. 5º da Constituição Federal, porque a matéria nele (no art.
9º) versada não é de natureza penal, mas, sim, administrativa. Trata-se das únicas sanções aplicáveis aos casos
de descumprimento das obrigações, assumidas pelos estabelecimentos de ensino superior, após a assinatura
do termo de adesão ao programa. Sancionamento a cargo do Ministério da Educação, condicionado à abertura
de processo administrativo, com total observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla
defesa. 10. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.379 não conhecida. ADI’s 3.314 e 3.330 julgadas
improcedentes.

ATENÇÃO! As discussões sobre ações afirmativas no STF e demais tribunais superiores não se esgotam aqui. Se possível, pesquise e leia mais ementas
acerca do tema.
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3. INFÂNCIA E JUVENTUDE

3.1.

Proteção Integral e os Princípios Norteadores do Direito da Infância e Juventude29

3.1.1. Quem é a criança e o adolescente?
Antes de tratar dos princípios relativos à criança e o adolescente, é preciso definir quem se enquadra nessa classificação. Para tanto, vejamos o art. 2º
do ECA:
Criança: até 12 anos incompletos

Estatuto da Criança e do Adolescente

Adolescente: de 12 a 18
incompletos

Jovem adulto: de 18 a 21 anos
incompletos

3.1.2. Doutrina da proteção integral
Quando se trata das crianças e dos adolescentes, nosso sistema jurídico pode ser analisado em duas fases distintas:
a) Situação irregular: é a primeira fase. Nesse contexto, a criança e adolescente só eram percebidos quando estavam em situação irregular, ou seja, não
estavam inseridos dentro de uma família, ou teriam atentado contra o ordenamento jurídico.
29

Artigo base: http://www.ambito-juridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=10588&revista_caderno=12#_ftn3
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b) Doutrina da proteção integral: é a segunda fase, que teve como marco definitivo a Constituição Federal de 1988, onde encontramos, no art. 227, o
entendimento da absoluta prioridade, vejamos:
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.
Ao analisarmos as duas doutrinas – da situação irregular e da proteção integral – verificamos o quanto as duas são diferentes. Utilizaremos por base a
comparação apresentada por Leoberto Narciso Brancher30:

Aspectos

30

Anterior

Atual

Doutrinário

Situação irregular

Proteção integral

Caráter

Filantrópico

Política Pública

Fundamento

Assistencialista

Direito Subjetivo

Centralidade local

Judiciário

Município

Competência executória

União/Estados

Município

Decisório

Centralizador

Participativo

Institucional

Estatal

Co-Gestão Sociedade Civil

Organização

Piramidal hierárquico

Rede

Organização e Gestão do Sistema de Garantia de Direitos da Infância e da Juventude, in Encontros pela Justiça na Educação – Brasília – 2000 – FUNDESCOLA/MEC – p. 126.
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Gestão

Monocrática

Democrática

Trata-se, portanto, de uma reviravolta no sistema menorista do nosso ordenamento jurídico. Importa esclarecer que, em âmbito internacional, já
estávamos atrasados várias décadas, posto que a Declaração dos Direitos das Crianças – que culminou na a doutrina da Proteção Integral – foi publicada em
1959 pela ONU, mas somente entrou em nosso ordenamento jurídico com o advento da Constituição Federal de 1988. A partir deste marco, visando
consolidar as diretrizes da Carta Magna, foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente em 13 de julho de 1990, considerado um documento de
direitos humanos com o que há de mais avançado em termos de direitos das crianças e dos adolescentes.
O problema que ainda vivenciamos nessa seara se refere ao fato de o ECA não ter sido completamente implementado, a despeito de seus muitos anos
em vigor. O conjunto de direitos previstos para as crianças e para os adolescentes são desconhecidos para a maioria da população brasileira, o que acaba em
implicar em desrespeito a esses direitos e esses valores. Nesse sentido, Antônio Carlos Gomes da Costa31 defende que para que o Estatuto da Criança e do
Adolescente seja efetivamente implantado faz-se necessário um “salto triplo”, ou seja, três pulos necessários para que seja efetivado esse microssistema:
a) Primeiro Salto: Necessidade de Alteração no Panorama Legal Necessidade de que os Municípios e Estados se adéquem à nova realidade
normativa, implementando os conselhos tutelares de forma efetiva, com meios para tal, bem como os fundos destinados à infância.
b) Segundo Salto: Ordenamento e Reordenamento Institucional  Necessidade de colocar em prática a nova realidade apresentada pelo Estatuto da
Criança e Adolescente. Conselhos dos direitos, conselhos tutelares, fundos, instituições que venham a executar as medidas sócio-educativas e a
articulação com as redes locais para a proteção integral.
c) Terceiro Salto: Melhoria nas formas de atenção direta  É necessário todo um processo de alteração da visão dos profissionais que trabalham de
forma direta com as crianças e os adolescentes. É necessário alterar a maneira de ver, entender e agir. Os profissionais que tem lidado com as
crianças e os adolescentes tem, historicamente, uma visão marcada pela prática assistencialista, corretiva e a maioria das vezes meramente
repressora. É necessário mudar essa orientação.
3.1.3. Princípios que regem o Estatuto da Criança e do Adolescente

31

COSTA, Antônio Carlos Gomes. É possível mudar: a criança, o adolescente e a família na política social do município. Editora Malheiros, 1993.
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Aqui não pretendemos entrar nos princípios gerais do nosso sistema pátrio, também aplicáveis às crianças e adolescentes, tal qual a dignidade
humana, a igualdade, liberdade, entre outros. O objetivo é tratar dos princípios específicos do ECA. Com isso em mente, vejamos:

a) Princípio da prioridade absoluta (art. 277 da CF e art. 4º da Lei 8.069/90)




Art. 277 da CF: prevê que 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 a
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão.
Art. 4º da Lei nº 8.069/90: é dever da família, comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade,
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Assim, devem ser consideradas e implementadas as políticas públicas visando a prioridade da criança e do adolescente. Consoante o parágrafo único
do art. 4º do ECA, a garantia da prioridade abarca:
o
o
o
o

Primazia de receber prestação e socorro em quaisquer circunstâncias;
Precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública.
Preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; e
Destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.

b) Princípio do Melhor Interesse
O Princípio do Melhor Interesse tem a sua origem no instituto do direito anglo-saxônico do parens patrie, no qual o Estado assumia a responsabilidade
pelos indivíduos considerados juridicamente limitados – que eram considerados quais sejam os loucos e os menores. No ano de 1959, por meio da
Declaração dos Direitos da Criança o princípio do melhor interesse foi consolidado e, mesmo sob a égide da doutrina da situação irregular, fez-se presente no
Código de Menores em seu art. 5º
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Com a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança – que veio a adotar a doutrina da proteção integral – mudou-se portanto o paradigma de
orientação do princípio do melhor interesse. Dessa forma, esse princípio tornou-se tanto orientador para o legislador como para o aplicador da norma
jurídica, já que determina a primazia das necessidades infanto-juvenis como critério de interpretação da norma jurídica ou mesmo como forma de elaboração
de futuras demandas.
Vejamos a posição do STJ, em julgado no qual sua fundamentação para decidir o futuro do menor levou em consideração o princípio do melhor
interesse:
Direito da criança e do adolescente. Recurso especial. Ação de guarda de menores ajuizada pelo pai em face da mãe.
Prevalência do melhor interesse da criança. Melhores condições.
- Ao exercício da guarda sobrepõe-se o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, que não se pode delir, em
momento algum, porquanto o instituto da guarda foi concebido, de rigor, para proteger o menor, para colocá-lo a salvo de
situação de perigo, tornando perene sua ascensão à vida adulta. Não há, portanto, tutela de interesses de uma ou de outra
parte em processos deste jaez; há, tão-somente, a salvaguarda do direito da criança e do adolescente, de ter, para si prestada,
assistência material, moral e educacional, nos termos do art. 33 do ECA.
- Devem as partes pensar, de forma comum, no bem-estar dos menores, sem intenções egoísticas, caprichosas, ou ainda, de
vindita entre si, tudo isso para que possam – os filhos – usufruir harmonicamente da família que possuem, tanto a materna,
quanto a paterna, porque toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família, conforme
dispõe o art. 19 do ECA.
- A guarda deverá ser atribuída ao genitor que revele melhores condições para exercê-la e, objetivamente, maior aptidão para
propiciar ao filho afeto – não só no universo genitor-filho como também no do grupo familiar e social em que está a criança ou
o adolescente inserido –, saúde, segurança e educação.
- Melhores condições, para o exercício da guarda de menor, evidencia, acima de tudo, o atendimento ao melhor interesse da
criança, no sentido mais completo alcançável, sendo que o aparelhamento econômico daquele que se pretende guardião do
menor deve estar perfeitamente equilibrado com todos os demais fatores sujeitos à prudente ponderação exercida pelo Juiz
que analisa o processo.
- Aquele que apenas apresenta melhores condições econômicas, sem contudo, ostentar equilíbrio emocional tampouco
capacidade afetiva para oferecer à criança e ao adolescente toda a bagagem necessária para o seu desenvolvimento completo,
como amor, carinho, educação, comportamento moral e ético adequado, urbanidade e civilidade, não deve, em absoluto,
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subsistir à testa da criação de seus filhos, sob pena de causar-lhes irrecuperáveis prejuízos, com sequelas que certamente
serão carregadas para toda a vida adulta.
- Se o conjunto probatório apresentado no processo atesta que a mãe oferece melhores condições de exercer a guarda,
revelando, em sua conduta, plenas condições de promover a educação dos menores, bem assim, de assegurar a efetivação de
seus direitos e facultar o desenvolvimento físico, mental, emocional, moral, espiritual e social dos filhos, em condições de
liberdade e de dignidade, deve a relação materno-filial ser assegurada, sem prejuízo da relação paterno-filial, preservada por
meio do direito de visitas.
- O pai, por conseguinte, deverá ser chamado para complementar monetariamente em caráter de alimentos, no tocante ao
sustento dos filhos, dada sua condição financeira relativamente superior à da mãe, o que não lhe confere, em momento algum,
preponderância quanto à guarda dos filhos, somente porque favorecido neste aspecto, peculiaridade comum à grande parte
dos ex-cônjuges ou ex-companheiros.
- Considerado o atendimento ao melhor interesse dos menores, bem assim, manifestada em Juízo a vontade destes, de serem
conduzidos e permanecerem na companhia da mãe, deve ser atribuída a guarda dos filhos à genitora, invertendo-se o direito
de visitas.
- Os laços afetivos, em se tratando de guarda disputada entre pais, em que ambos seguem exercendo o poder familiar, devem
ser amplamente assegurados, com tolerância, ponderação e harmonia, de forma a conquistar, sem rupturas, o coração dos
filhos gerados, e, com isso, ampliar ainda mais os vínculos existentes no seio da família, esteio da sociedade.
Recurso especial julgado, todavia, prejudicado, ante o julgamento do mérito do processo.
(STJ – REsp 964836/BA – Relatora Ministra Nancy Andrighi – 3ª. Turma – Data do Julgamento 02/04/2009 – Dje 04/08/2009).

c) Princípio da Cooperação
O princípio da cooperação decorre de que todos – Estado, família e sociedade – compete o dever de proteção contra a violação dos direitos da criança
e do adolescente, enfim, é dever de todos prevenir a ameaça aos direitos do menor.
d) Princípio da Municipalização
Com a Constituição Federal de 1988, houve a descentralização das ações governamentais na área da assistência social, conforme art. 204, I da CF/88:
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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:
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução
dos respectivos programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social;
Seguindo essa linha, o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos traz em seu art. 88, I que:
Art. 88 São diretrizes da política de atendimento
I – municipalização do atendimento (...)
Assim, para que se possa atender as necessidades das crianças e dos adolescentes, é necessário a municipalização do atendimento, para atender as
características específicas de cada região. Além do que, quanto mais próximo dos problemas existes e com isso conhecendo as causas da existência desses
problemas será mais fácil resolvê-los.

3.2.

Conselho tutelar e Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente

3.2.1. Conselhos tutelares



Área de atuação: são órgãos municipais destinados a zelar pelos direitos das crianças e adolescentes.
Definição: estão previstas no ECA, mais especificamente nos artigos 131 a 140, segundo os quais “o Conselho Tutelar é um órgão autônomo e
permanente, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente”.
Assim, os Conselhos Tutelares não dependem de autorização para o exercício das atribuições legais que lhe foram conferidas
pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 136, 95, 101 (I a VII) e 129 (I a VII). Isto porque, enquanto órgão público
autônomo, no desempenho de suas atribuições legais, não se subordina aos Poderes Executivo e Legislativo Municipais, ao Poder
Judiciário ou ao Ministério Público.
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Os conselheiros exercem suas funções com independência, inclusive para denunciar e corrigir distorções existentes na própria
administração municipal relativas ao atendimento às crianças e adolescentes.


Características:
a) Estabilidade (permanência) – caracteriza-se pela ação contínua e ininterrupta, não podendo sofrer solução de continuidade. Após ser
criado, o Conselho Tutelar não pode desaparecer; apenas seus membros são renovados32;
b) Autonomia – em suas decisões, tem independência no exercício das atribuições que lhe foram prescritas pelo Ecriad. Ou seja, é
autônomo porque não necessita de determinação judicial para decidir e aplicar as medidas protetivas, nos termos do Estatuto
c) Não-jurisdicionalização de seus atos – porque não pertence ao Poder Judiciário e não exerce suas funções. Como órgão público, tem
natureza administrativa e executiva, vinculado ao Poder Executivo Municipal, não podendo exercer o papel e as funções do Poder
Judiciário na apreciação e julgamento dos conflitos e interesses. O Conselho Tutelar não é revestido de poder para fazer cumprir
determinações legais ou punir quem as infrinja. Mas poderá “encaminhar ao Ministério Público notícia de fato que constitua infração
administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente” (art. 136, IV, do Ecriad)





Status de serviço público relevante: De acordo com o art. 135 da Lei n° 8.069/90, “O exercício efetivo da função de conselheiro constituirá serviço
público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento definitivo”.
Nesse diapasão, o período em que os conselheiros tutelares gozam de presunção de idoneidade moral e direito a prisão especial em caso de crimes
comuns está compreendido entre a posse e o término do mandato.
Composição: Em cada Município haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar composto de cinco membros, escolhidos pela comunidade local para
mandato de três anos, permitida uma recondução (art. 132 do ECA). Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar, serão exigidos os seguintes
requisitos (art. 133 ECA):
a) Reconhecida idoneidade moral (inciso I)
b) Idade superior a vinte e um anos (inciso II)
c) Residir no município (inciso III)

32

O Conceito e atuação do Conselho Tutelar. Disponível em http://www2.portoalegre.rs.gov.br/conselhos_tutelares/default.php?p_secao=11, acesso em 01 de julho de 2010.
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Saiba mais
Tem sido sustentado que o art. 133, II, do ECA, acima citado, foi revogado pelo novo Código Civil, na medida em que
este alterou o início da capacidade civil plena de 21 para 18 anos de idade Por esse entendimento, pessoas com
apenas dezoito anos de idade poderiam, por conseguinte, candidatar-se ao cargo. Objetivando sustentar o requisito
previsto no inciso II do art. 133 do ECA não foi alterado pelo Código Civil de 2002, o CONANDA corrigiu, através da Resolução n°
88, a sua Resolução n° 75/01: onde a redação original mencionava "maioridade civil" para a candidatura ao Conselho, agora
consta "idade superior a vinte e um anos".



Impedimentos nos Conselhos Tutelares: foram estabelecidas no art. 140 da Lei n° 8.069/90 e são: marido e mulher, ascendentes e descendentes,
sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados durante o cunhadio, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado.
Atribuições: constantes do art. 136, da Lei n° 8.069/90.
Importante: não deixe de ler os incisos do art. 136!

3.2.2. Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente



Área de atuação: os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente existem nas esferas nacional, estadual e municipal nos termos do art. 260, §
2°, da Lei n° 8.069/90.
Definição: no art. 88 II, do ECA podemos encontrar a definição dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente como “órgãos deliberativos e
controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis
federal, estaduais e municipais”
Em suma, Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente são órgãos deliberativos responsáveis por assegurar, na União, nos
estados, Distrito Federal e nos municípios, prioridade para a infância e a adolescência. Nesse sentido, os conselhos formulam e acompanham a
execução das políticas públicas de atendimento à infância e à adolescência.
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Natureza Jurídica: está firmada no próprio art. 88 do ECA33, quando indica que são órgãos de natureza pública, autônomos e especiais. Vejamos:
d) Órgão especial – devido à sua estrutura e funcionamento específicos;
e) Órgão autônomo e independente – não está subordinado hierarquicamente ao governo;
f) Administração descentralizada – com capacidade pública para decidir as questões que lhes são afetas, com a peculiaridade de que suas
deliberações se tornam vontade estatal, e não vontade do órgão, sujeitando o próprio Estado ao seu cumprimento.



Principais atribuições:
a) Formular as diretrizes para a política de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente em âmbito federal,
estadual e municipal, de acordo com suas respectivas esferas de atuação;
b) Fiscalizar o cumprimento das políticas públicas para a infância e à adolescência executadas pelo poder público e por entidades nãogovernamentais;
c) Acompanhar a elaboração e a execução dos orçamentos públicos nas esferas federal, estadual, distrital e municipal, com o objetivo de
assegurar que sejam destinados os recursos necessários para a execução das ações destinadas ao atendimento das crianças e
adolescentes;
d) Conhecer a realidade do seu território de atuação e definir as prioridades para o atendimento da população infanto-juvenil;
e) Definir, em um plano que considere as prioridades da infância e adolescência de sua região de abrangência, a ações a serem
executadas;
f) Gerir o Fundo para a Infância e Adolescência (FIA), definindo os parâmetros para a utilização dos recursos;
g) Convocar, nas esferas nacional, estadual, distrital e municipal, as Conferências dos Direitos da Criança e do Adolescente;
h) Promover a articulação entre os diversos atores que integram a rede de proteção à criança e ao adolescente;
i) Registrar as entidades da sociedade civil que atuam no atendimento de crianças e adolescentes.

3.3.

33

Papel do Estado, da Família e da Sociedade

LIBERATI, Wilson Donizeti. Direito da Criança e do Adolescente. 3 ed. São Paulo: Rideel, 2009.
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Art. 277, CF: 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 a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

3.3.1. Família
a) Família no ECA
Vejamos os artigos do ECA que tratam da importância da família para a criança e o adolescente:


Artigo 4º: “É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária.”
A partir da leitura deste artigo, entendemos que a família se constitui instituição de maior responsabilidade na formação e
desenvolvimento da criança e adolescente no seu conviveu social.



Artigo 19: “Toda criança ou adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da família e, excepcionalmente, em família substituta,
assegurada a convivência famílias e comunitária, e em ambiente livre da presença de pessoas dependentes de substâncias entorpecentes.”
Este artigo retrata de forma incontestável o direito da criança e do adolescente em ter em seu convívio sua família e na falta desta, a
substituta, garantido assim a interação comunitária, em ambiente profícuo a sua formação.





Artigo 22: “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a
obrigação de cumprir e fazer cumprir determinações judiciais”. A constituição Brasileira de 1988 cita em seu Capítulo VII, art. 226 - A família,
base da sociedade, tem especial proteção do Estado.
Art. 25: define como família natural “a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes”.
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Saiba mais
Tem sido sustentado que o art. 133, II, do ECA, acima citado, foi revogado pelo novo Código Civil, na
medida em que este alterou o início da capacidade civil plena de 21 para 18 anos de idade Por esse
entendimento, pessoas com apenas dezoito anos de idade poderiam, por conseguinte, candidatar-se
ao cargo. Objetivando sustentar o requisito previsto no inciso II do art. 133 do ECA não foi alterado pelo Código
Civil de 2002, o CONANDA corrigiu, através da Resolução n° 88, a sua Resolução n° 75/01: onde a redação original
mencionava "maioridade civil" para a candidatura ao Conselho, agora consta "idade superior a vinte e um anos.
b) Família na Constituição
Importa, antes do mais, mencionar que a CF/88 traz um novo marco na evolução do conceito de família, reconhecendo a União Estável e a família
monoparental como entidades familiares, conforme dispõe no art. 226 § 3º e 4º. A premissa passa a ser a proteção de todas as formas de entidade familiar
diversas do casamento, fundamentadas no afeto e na solidariedade, por se tratar de norma inclusiva. A família atual abandonou, então, o sistema patriarcal
estabelecendo aos pais direitos e deveres iguais para com os filhos, cujas opiniões devem ser valoradas e respeitadas igualmente, sendo os entes sujeitos de
direitos e deveres recíprocos, visando o bem estar comum.
Dentre os direitos fundamentais da criança e do adolescente está o direito à convivência familiar e comunitária, em respeito ao disposto nos artigos
226 e 227 da Constituição. Com fulcro nisto, as leis orgânicas das políticas sociais foram sendo editadas e reformadas aprofundando esses princípios
constitucionais, regulamentados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, tornando-os operacionais e especializados, de acordo com a construção dos
sistemas de atendimento de direitos. Em decorrência, se procedeu com a promulgação da Lei Orgânica da Assistência Social-LOAS, da Lei Orgânica da Saúde e
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação.
3.3.2. Estado
Conforme anuncia o art. 227 da Carta, o Estado assume o papel de ser o maior responsável pela promoção de meios que garantam às crianças e aos
adolescentes seus direitos de cidadania, respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento resguardado pelo princípio constitucional de dignidade da
pessoa humana. O Estado deverá, ainda, promover programas de assistência integral à saúde da criança e do adolescente, admitida a participação de
entidades não governamentais, dentro dos preceitos enunciados.
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Como já apontado, observamos enormes dificuldades na aplicabilidade destes direitos e garantias conquistados em favor da criança e do adolescente.
Surge, então, a imprescindibilidade de uma atuação mais eficiente e eficaz do Estado, como maior responsável pela promoção de meios que garantam às
crianças e aos adolescentes seus direitos de cidadania, respeitando sua condição de pessoa em desenvolvimento resguardada pelo princípio constitucional de
dignidade da pessoa humana.
Importante, nesses termos, mencionar que a falta ou inoperância de escolas, abrigos, hospitais e demais instituições para atendimento das crianças e
adolescentes, configura descumprimento por parte do ente responsável pelas atribuições apontadas como essenciais pela Lei n° 8.069/1990, podendo assim,
pela conduta ou omissão, responder judicialmente, sem prejuízo d responsabilidade penal e administrativa.

3.4.

Política de Atendimento à criança e ao adolescente
3.4.1. Sistema de garantia

Para compreender o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente acerca da Política de atendimento à criança e ao adolescente de maneira
a realmente garantir a plena efetivação dos direitos infanto-juvenis, é necessário compreendermos que a política de atendimento exige a intervenção de
diversos órgãos e autoridades, que possuem atribuições específicas e diferenciadas a desempenhar, mas têm igual responsabilidade na identificação e
construção de soluções dos problemas existentes, tanto no plano individual quanto coletivo do atendimento ao segmento infanto-adolescente. Falamos,
portanto de uma co-responsabilidade entre todos os atores que compõem essa política, o que, por sua vez, exige uma mudança de mentalidade e de conduta
por parte de cada um dos integrantes do chamado “Sistema de Garantias dos Direitos Infanto-Juvenis”.

O sistema supra mencionado é um conjunto articulado de pessoas e instituições que atuam para efetivar os direitos infanto-juvenis, dentre os quais
podemos citar: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (com os gestores responsáveis pelas políticas públicas de educação, saúde,
assistência social, cultura, esporte, lazer etc.), Conselho Tutelar, Juiz da Infância e da Juventude, Promotor da Infância e da Juventude, professores e diretores
de escolas, responsáveis pelas entidades não governamentais de atendimento a crianças, adolescentes e famílias, dentre outros. Importa destacar que com a
atual orientação emanada pelo ordenamento jurídico, na sistemática atual, não mais é admissível aguardar que a violação de direitos da criança e do
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adolescente tenham sido efetivados para que - somente então - o “Sistema” passe a agir. A Lei nº 8.069/90 destinou um título específico à prevenção (Livro I,
Título III, arts. 70 a 85). Ademais, esta proteção integral também se dá através da implementação de políticas públicas com enfoque prioritário na criança e
no adolescente (cf. arts. 4º, par. único, alínea “c” c/c 87, incisos I e II).

Saiba mais
A concepção progressista de “Sistema de Garantias” não permite que apenas um órgão, instituição ou
pessoa detenha a “autoridade suprema” na solução de problemas ou nas decisões referentes a
criança e ao adolescente, como estabelecia o “Código de Menores” ( para o qual o “Juiz de Menores”
tinha nítida ascendência em relação aos demais atores). Atualmente pelo nosso ordenamento jurídico, não há
como estabelecer se há maior ou menor importância de uma instituição sob a outra, mas sim que todas fazem
parte de um Sistema incompleto, e que precisam umas das outras para cumprir a finalidade maior de sua
existência: a promoção e proteção de crianças e adolescentes. A existência de cada uma é complementar à
existência das outras e o papel de cada um de seus integrantes igualmente importante para que a “proteção
integral” de todas as crianças e adolescentes, prometida já pelo art. 1º, da Lei nº 8.069/90.
3.4.2. Linhas de ação da política de atendimento
As linhas de ação da política de atendimento estão expressamente estabelecidas no artigo 87 do ECA, in verbis:
Art. 87. São linhas de ação da política de atendimento:
I - políticas sociais básicas;
II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que deles necessitem;
III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vítimas de negligência, maus-tratos,
exploração, abuso, crueldade e opressão;
IV - serviço de identificação e localização de pais, responsável, crianças e adolescentes desaparecidos;
V - proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos da criança e do adolescente.
VI - políticas e programas destinados a prevenir ou abreviar o período de afastamento do convívio familiar e a
garantir o efetivo exercício do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes;
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VII - campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do
convívio familiar e à adoção, especificamente inter-racial, de crianças maiores ou de adolescentes, com
necessidades específicas de saúde ou com deficiências e de grupos de irmãos.
É possível observar a preocupação do legislador estatutário com a solução dos problemas com atuação não apenas no âmbito individual de cada
criança e adolescente, mas também na solução de questões que se observam no plano da coletividade da infância – onde fica clara a necessidade de
implementação de políticas públicas voltadas à prevenção e ao atendimento de casos de ameaça ou violação de direitos. Para que isso fique garantido de
maneira permanente, participativa e criteriosa, foram criados mecanismos jurídico e políticos que garantem a permanente participação popular no controle
social daquilo que se está fazendo na área da infância brasileira.

3.5.

Medidas de Proteção à Criança e ao Adolescente (artigos 98 a 102 do ECA)
3.5.1. Medidas

São medidas de proteção à criança e ao adolescente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade;
Orientação, apoio e acompanhamento temporários;
Matrícula e frequência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental;
Inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente;
Requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
Inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos;
Acolhimento institucional;
Inclusão em programa de acolhimento familiar;
Colocação em família substituta.

Convém tecer comentários acerca de algumas medidas de proteção à criança e ao adolescentes, no que tange ao acolhimento institucional e o
acolhimento familiar. Vejamos:
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 Medidas provisórias e excepcionais:
Impende mencionar que são medidas provisórias e excepcionais, utilizáveis como forma de transição para reintegração familiar ou, não sendo
esta possível, para colocação em família substituta, não implicando privação de liberdade. Nesse sentido, importa destacar que 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.
 Guia de Acolhimento:
Ainda, crianças e adolescentes somente poderão ser encaminhados às instituições que executam programas de acolhimento institucional,
governamentais ou não, por meio de uma Guia de Acolhimento, expedida pela autoridade judiciária, que conterá: (b) endereço de residência dos pais
ou do responsável, com pontos de referência; (c) Os nomes de parentes ou de terceiros interessados em tê-los sob sua guarda; (d) Os motivos da
retirada ou da não reintegração ao convívio familiar.
 Plano individual de atendimento:
Assim, imediatamente após o acolhimento da criança ou do adolescente, a entidade responsável pelo programa de acolhimento institucional
ou familiar elaborará um plano individual de atendimento, visando à reintegração familiar, ressalvada a existência de ordem escrita e fundamentada
em contrário de autoridade judiciária competente, caso em que também deverá contemplar sua colocação em família substituta, observadas as regras
e princípios estipulados pelo ECA. Este plano é elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento e leva em
consideração a opinião da criança ou do adolescente e a oitiva dos pais ou do responsável. Nele, constam, dentre outras coisas: (a) os resultados da
avaliação interdisciplinar; (b) os compromissos assumidos pelos pais ou responsável; (c) a previsão das atividades a serem desenvolvidas com a criança
ou com o adolescente acolhido e seus pais ou responsável, com vista na reintegração familiar ou, caso seja esta vedada por expressa e fundamentada
determinação judicial, as providências a serem tomadas para sua colocação em família substituta, sob direta supervisão da autoridade judiciária.
 Localidade
Por fim, cumpre mencionar que o acolhimento familiar ou institucional ocorrerá no local mais próximo à residência dos pais ou do responsável
e, como parte do processo de reintegração familiar, sempre que identificada a necessidade, a família de origem será incluída em programas oficiais de
orientação, de apoio e de promoção social, sendo facilitado e estimulado o contato com a criança ou com o adolescente acolhido. Verificada a
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possibilidade de reintegração familiar, o responsável pelo programa de acolhimento familiar ou institucional fará imediata comunicação à autoridade
judiciária, que dará vista ao Ministério Público, pelo prazo de 5 (cinco) dias, decidindo em igual prazo.
 Reintegração à família
Uma vez constatada a impossibilidade de reintegração da criança ou do adolescente à família de origem, após seu encaminhamento a
programas oficiais ou comunitários de orientação, apoio e promoção social, é enviado relatório fundamentado ao Ministério Público, contendo a
descrição pormenorizada das providências tomadas e a expressa recomendação, subscrita pelos técnicos da entidade ou responsáveis pela execução
da política municipal de garantia do direito à convivência familiar, para a destituição do poder familiar, ou destituição de tutela ou guarda. Recebido o
relatório, o Ministério Público terá o prazo de 30 dias para o ingresso com a ação de destituição do poder familiar, salvo se entender necessária a
realização de estudos complementares ou outras providências que entender indispensáveis ao ajuizamento da demanda.
A autoridade judiciária manterá, em cada comarca ou foro regional, um cadastro contendo informações atualizadas sobre as crianças e
adolescentes em regime de acolhimento familiar e institucional sob sua responsabilidade, com informações pormenorizadas sobre a situação jurídica
de cada um, bem como as providências tomadas para sua reintegração familiar ou colocação em família substituta. Terão acesso ao cadastro o
Ministério Público, o Conselho Tutelar, o órgão gestor da Assistência Social e os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente e da
Assistência Social, aos quais incumbe deliberar sobre a implementação de políticas públicas que permitam reduzir o número de crianças e
adolescentes afastados do convívio familiar e abreviar o período de permanência em programa de acolhimento.

3.5.2. Aplicabilidade34


São aplicáveis sempre que os direitos reconhecidos por Lei forem ameaçados ou violados:
a) Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
b) Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
c) Em razão de sua conduta.

34

Informações retiradas principalmente do site http://www.normaslegais.com.br/guia/clientes/medidas-protecao-crianca-adolescente.htm
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A aplicabilidade das medidas pode se dar de forma isolada ou cumulativa. Ademais, as medidas podem ser substituídas umas pelas outras s a
qualquer tempo.
Na aplicação das medidas levar-se-ão em conta as necessidades pedagógicas, preferindo-se aquelas que visem ao fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários.
Dentre os princípios que regem a aplicação das medidas, encontram-se:
a) Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos – com titularidade dos direitos previstos no Estatuto da Criança e Adolescente Lei nº 8.069/1990 e em outras Leis, bem como na Constituição Federal;
b) Proteção integral e prioritári a.
c) Responsabilidade primária e solidária do poder público: a plena efetivação dos direitos assegurados a crianças e a adolescentes pelo Estatuto
da Criança e Adolescente - Lei nº 8.069/1990 e pela Constituição Federal, salvo nos casos por esta expressamente ressalvados, é de
responsabilidade primária e solidária das 3 (três) esferas de governo, sem prejuízo da municipalização do atendimento e da possibilidade da
execução de programas por entidades não governamentais;
d) Interesse superior da criança e do adolescente.
e) Privacidade: a promoção dos direitos e proteção da criança e do adolescente deve ser efetuada no respeito pela intimidade, direito à imagem e
reserva da sua vida privada;
f) Intervenção precoce: a intervenção das autoridades competentes deve ser efetuada logo que a situação de perigo seja conhecida;
g) Intervenção mínima: a intervenção deve ser exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja indispensável à efetiva
promoção dos direitos e à proteção da criança e do adolescente;
h) Proporcionalidade e atualidade: a intervenção deve ser a necessária e adequada à situação de perigo em que a criança ou o adolescente se
encontram no momento em que a decisão é tomada;
i) Responsabilidade parental: a intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o adolescente;
j) Prevalência da família: na promoção de direitos e na proteção da criança e do adolescente deve ser dada prevalência às medidas que os
mantenham ou reintegrem na sua família natural ou extensa ou, se isto não for possível, que promovam a sua integração em família substituta;
k) Obrigatoriedade da informação: a criança e o adolescente, respeitado seu estágio de desenvolvimento e capacidade de compreensão, seus pais
ou responsável devem ser informados dos seus direitos, dos motivos que determinaram a intervenção e da forma como esta se processa;
l) Oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si
indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos
direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente.
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4. IDOSOS

Não deixe de efetuar a leitura da LEI Nº 8.842/94, que dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso. Ainda,
realize a leitura da Lei 10.741/03, que cria o estatuto do Idoso. Agora que você chegou neste tópico, não deixe de dar uma pausa e efetuar a
leitura dos referidos dispositivos legais – se possível anotando –, porque contemplam quase que inteiramente os tópicos do edital. Como é
sabido, a leitura de lei é muito importante para a sua prova.

4.1.

Direitos Fundamentais e princípios

A Constituição contempla, em seu texto, um único artigo que versa sobre o idoso de forma específica. Contudo, podemos encontrar a proteção da
velhice no direito previdenciário (art. 201, I) e no direito assistencial (art. 203, I e V). Desse modo, é no título VIII, denominado de “Da Ordem Social”, mais
especificamente no capítulo VII, que o artigo 230 traz à baila a garantia constitucional aos idosos. Vejamos:
Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na
comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.
§1º Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares.
§2º Aos maiores de sessenta e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos.
Antes de comentar o artigo em tela, mister se faz que seja realizada uma análise contextual desse dispositivo constitucional,
com o escopo de entender sua natureza e apresentar uma das interpretações possíveis a lhe ser atribuída.
A ordem social, na qual se insere o artigo em comento, apesar de ser um capítulo próprio, deve ser interpretada como um direito social – usualmente
dispostos, na Constituição, nos artigos 6° a 11° e correspondentes à educação, saúde, trabalho, alimentação, moradia, lazer, segurança, previdência social,
proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Nesse sentido, importa destacar que os direitos sociais fazem parte dos direitos
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fundamentais, caracterizando-se como liberdades positivas, de observância obrigatória no Estado Social de Direito, com o objetivo de melhorar as condições
de vida dos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social.
Visto isso, passemos à análise do art. 230 supratranscrito:


Responsabilização

Percebe-se que o legislador responsabilizou desde o núcleo familiar, passando pela sociedade e conferindo também ao Estado o dever de amparar os
idosos. A partir dessa análise, pode-se inferir que se espera uma ação articulada de todos os setores sociais e políticos para a proteção do idoso. No que
tange à família, o entendimento é de que o conceito de família a ser aplicado deve ser o mais abrangente possível, para abrigar qualquer parente em linha
reta (consanguíneo ou legal) além dos colaterais até o quarto grau. Ademais, chamar a família para a responsabilidade com os idosos não é só a imputação de
um dever, mas sim um modo de se tentar promover a interação entre as gerações e despertar sentimentos de respeito e solidariedade para com estes.


Abrangência

Quando se está diante de uma norma constitucional tão abrangente como a constante do artigo 230, não se pode olvidar que os princípios são uma
importante ferramenta para sua interpretação e aplicação. Nesse aspecto, destacamos os seguintes princípios:
a) Solidariedade
A ideia de solidariedade foi acolhida pela Constituição atual como uma norma presente no artigo 3° e objetivo fundamental da República
Federativa do Brasil. Destarte, a solidariedade exsurge no artigo 230 da Constituição quando este determina que deve haver uma união entre
família, sociedade e Estado para o amparo ao idoso. Este mesmo princípio também é afirmado no Estatuto do Idoso, no que garante “o pleno
gozo de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana e afirmando o princípio da solidariedade, ao obrigar a família, a
comunidade, a sociedade em geral e o Poder Público a assegurarem, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência
família e comunitária.”.
b) Dignidade da pessoa humana:
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No que tange à dignidade da pessoa humana, princípio basilar do ordenamento jurídico brasileiro que pressupõe, sobretudo, a
autonomia do indivíduo e o respeito à sua condição de pessoa, apontamos o entendimento de Tavares (2008, p. 550) ao afirmar ser também
“o reconhecimento daquilo que se poderia denominar como ‘direito à velhice’”. Assim, o referido princípio não se limita apenas ao artigo em
comento, mas estabelece que o “direito à velhice” seja maior que o direito do idoso propriamente dito no artigo 230, pois o mesmo assegura
que deve ser defendida a “dignidade” do idoso.
Estabelecido o contexto constitucional, vale salientar que a Carta Magna supracitada não está só quando se trata em proteção ao idoso. Nesse
diapasão, o Estatuto do Idoso se mostra como um grande avanço legislativo, pois reúne e sistematiza os direitos dos idosos e as obrigações do Poder Público
e da sociedade para com os maiores de sessenta anos. Nesse sentido, o principal direito expresso claramente no Estatuto do Idoso é Direito à Vida. Viver bem
e plenamente guarda relação com políticas sociais de proteção a esta fase da vida.

4.2.

Discriminação por idade
4.2.1. Constituição e discriminação

Diferentemente do preconceito – que se localiza na esfera da consciência e/ou afetiva dos indivíduos e, por si só, não fere direitos –, a discriminação
depende de uma conduta ou ato (ação ou omissão), que resulta na violação de direitos. Isso pode se dar com base em diversos fatores, como raça, sexo,
estado civil, deficiência física ou mental, opção religiosa e, ainda, outros, dentre os quais se encontra a idade.
A CF/88 alargou as medidas proibitivas de práticas discriminatórias no país, no que se encontra a discriminação em razão da idade, ou seja, a
discriminação contra o idoso. A propósito, segundo o jurista constitucionalista José Afonso da Silva:
“A discriminação é proibida expressamente, como consta no art. 3º, IV da Constituição Federal, onde se dispõe que,
entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, está: promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
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raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Proíbe-se, também, a diferença de salário, de exercício de
fundações e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, estado civil ou posse de deficiência (art. 7º, XXX e XXXI)”.35
4.2.2. Discriminação por idade nas relações de trabalho36
A Organização Internacional do Trabalho, na Convenção nº 111 define como discriminação "toda distinção, exclusão ou preferência fundada na raça,
cor, sexo, religião, política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em
matéria de emprego ou profissão" (alínea a). Nesse conceito insere ainda "qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou
alterar a igualdade de oportunidade ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão" (alínea b).
O conceito revela que nem todo tratamento diferenciado é tido por discriminatório na OIT, mas apenas aquele que vise anular ou alterar a igualdade
de tratamento ou de oportunidades. De todo modo, a Convenção não oferece rol taxativo de condutas discriminatórias, limitando-se a um enunciado amplo
e aberto, com flexibilidade que possibilita maior eficácia e espaço de aplicação. Ademais, a Convenção nº 168 estatui, no artigo 6º, igualdade de tratamento,
sem discriminação por motivo de idade ou outros critérios, e propõe medidas especiais para fomentar o emprego de pessoas desfavorecidas como, por
exemplo, os trabalhadores de idade avançada. Para a OIT, o ambiente de trabalho é um ponto de partida estratégico na luta pelo trabalho decente e no
combate à exclusão.
No plano infraconstitucional, a Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso) igualmente só cuida da entrada no emprego, como se depreende dos seguintes
dispositivos:
Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de limite máximo
de idade, inclusive para concursos.
Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas de: (...)
III – estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho.

35
36

Curso de Direito Constitucional Positivo, 2003, p. 222
Informações retiradas principalmente do artigo http://www.jurisite.com.br/doutrinas/Previdenciaria/doutprevid23.html.
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Saiba mais
Em suma, a legislação constitucional e infraconstitucional não traz regras expressas no que toca à dispensa
discriminatória de idosos. Pode-se, contudo, colher tal vedação no art. 26 do Estatuto do Idoso, ao dispor que "o
idoso tem direito ao exercício de atividade profissional, respeitadas suas condições físicas, intelectuais e
psíquicas". Esta conclusão parece reforçada pelo art. 1º da Lei nº 9.029/95, que proíbe a discriminação por idade no acesso ou
manutenção do emprego. Cabe, contudo, ponderar que essa regra não configura uma proibição absoluta da dispensa ou
aposentadoria do empregado, em razão da idade. A dispensa de natureza impessoal, ou seja, envolvendo todos empregados em
condição idêntica, como regra geral, não é discriminatória porque há indiferença de tratamento. Quando todos os empregados
na mesma situação são dispensados ao completar a idade limite, estabelecida com razoabilidade, não se vislumbra distinção,
exclusão ou preferência na comparação entre eles. Tampouco há ofensa à igualdade de oportunidades ou de tratamento em
matéria de emprego ou profissão. A legislação brasileira, aliás, admite procedimentos semelhantes. O art. 40, II, da CF/88
estipula a aposentadoria compulsória dos servidores públicos titulares de cargos efetivos da União, dos estados, do Distrito
Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, aos setenta anos de idade.

4.3.

Atendimento Preferencial

4.3.1. Introdução
Todos já tivemos contato, alguma vez, com uma imagem como esta ao lado. Ocorre que a Lei
nº 10.048/00 (regulamentado pelo Decreto nº 5.296/04) confere atendimento prioritário a
determinado grupo de pessoas, sendo também estabelecidas prioridades pela Lei nº 12.008/09, e,
no que se refere especificamente às pessoas idosas, pela Lei nº 10.741/03 (Estatuto do Idoso).
Ocorre que o artigo 1º da Lei nº 10.048/00 passou a ter nova redação após o advento do Estatuto
do Idoso, in verbis:
“As pessoas portadoras de deficiência, os idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos, as gestantes, as lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo terão
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atendimento prioritário, nos termos desta lei”.
4.3.2. Quem são os destinatários da obrigação de prestar atendimento prioritário?
Estão obrigadas a dispensar atendimento prioritário as repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, além das instituições
financeiras, o que se dará por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e atendimento imediato, conforme o disposto no
art. 2º, caput e parágrafo único, da Lei nº 10.048/00. Também estão as empresas públicas de transportes e as concessionárias de transporte coletivo
obrigadas a reservar assentos, devidamente identificados, aos idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência e acompanhadas por crianças de colo.
4.3.3. O que é o atendimento prioritário?
Consiste em serviços individualizados que assegurem:
a) Tratamento diferenciado: O tratamento diferenciado está especificado no Decreto nº 5.298/04, de maneira não exaustiva, incluindo, por exemplo,
a disponibilidade de assentos de uso preferencial, sinalizados, espaços e instalações acessíveis; mobiliário da recepção e do atendimento
adaptados e de acordo com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT; a existência de pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas
idosas, entre outras regras.

b) Atendimento imediato: O Decreto nº 5.296/04, em seu artigo 6º, estabelece que o atendimento imediato é aquele prestado aos seus beneficiários,
antes de qualquer outra pessoa, depois de concluído o atendimento que estiver em andamento. Assim, diante da exigência de atendimento
específico, não é possível prestar apenas o atendimento imediato, em qualquer fila, pois espera-se que ali se encontre pessoa qualificada para
melhor atender aos destinatários do direito sob comento. Entretanto, caso a fila do caixa preferencial esteja longa, faz-se necessário que seja
oportunizado aos seus integrantes receberem o atendimento imediato no local destinado ao público em geral.

Saiba mais
Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos e privados de atendimento à saúde, a prioridade fica
condicionada à avaliação médica, em face da gravidade dos casos a atender, conforme disposto no §3º do art. 6º do
Decreto nº 5.296/03.
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5. EDUCAÇÃO
5.1.

Direito à Educação Infantil

5.1.1. Disposição legal e constitucional
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 6º, trata do direito à educação no rol dos direitos sociais, com a seguinte redação: “São direitos sociais a
educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.”, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 64 de 2010.
Além disso, a Constituição também dedicou à educação a Seção I do Capítulo III do Título VIII, que trata da Ordem Social, pelo que dispõe, em seu art.
205, que “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.” – detalhando ainda mais este preceito nos incisos
do art. 208, que disciplina a efetivação do direito à educação mediante a garantia de:
“I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta
gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;
II - progressiva universalização do ensino médio gratuito;
III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade;
V - acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
VI - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde.
§ 1º - O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da
autoridade competente.
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§ 3º - Compete ao Poder Público recensear os educandos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais
ou responsáveis, pela frequência à escola.”
Ademais, a Constituição também determina que os Municípios é que devem atuar de maneira prioritária no ensino fundamental e na educação
infantil (art. 211, § 2º, CF).
Na mesma linha dos dispositivos constitucionais supracitados, o art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8.069/90), impõe que "É dever
da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes [...] à
educação". Em complementação, o art. 54, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente determina que o Estado deve assegurar "atendimento em
creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade".
Além da previsão constitucional, e do que dispõe o ECA, a educação tem suas diretrizes e bases estabelecidas pela Lei Federal n. 9.394/96 (LDB – Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), que, em seu artigo 4º, dispõe que:
“Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da
seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013)
a) pré-escola; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
b) ensino fundamental; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
c) ensino médio; (Incluído pela Lei nº 12.796, de 2013)
II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (Redação dada pela Lei nº 12.796, de
2013)”

5.1.2. Plano Nacional de Educação

No ano de 2014, foi aprovado o Plano Nacional de Educação – PNE, através da Lei Federal n. 13.005/14, com vigência por dez anos, visando o
cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal. O referido plano, nos moldes da disposição constitucional, tem por objetivo articular o sistema
71

nacional de educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e
desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas
federativas. Nesse sentido, o art. 214 da Constituição Federal dispõe que as metas e estratégias do Plano Nacional de Educação devem conduzir a:
“I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - melhoria da qualidade do ensino;
IV - formação para o trabalho;
V - promoção humanística, científica e tecnológica do País.
VI - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto
interno bruto.
5.1.3. Educação infantil em período integral
Extrai-se da legislação supracitada que não há garantia de educação infantil em período integral, embora temos visto decisões judiciais nesse sentido
nos nossos Tribunais Superiores. Sobre este aspecto, é importante destacar que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, alterada pela Lei n. 12.796/2013,
trouxe significativa alteração na educação infantil, ao estabelecer em seus artigos 30 e 31 que:
“Art. 30. A educação infantil será oferecida em:
I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II - pré-escolas, para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.
Art. 31. A educação infantil será organizada de acordo com as seguintes regras comunsI - avaliação mediante
acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao
ensino fundamental;
II - carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) horas, distribuída por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho
educacional;
III - atendimento à criança de, no mínimo, 4 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada
integral;
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IV - controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por
cento) do total de horas;
V - expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento e aprendizagem da criança. (Incluído
pela Lei nº 12.796, de 2013) *grifei+”
Como se vê, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, com as alterações promovidas no ano de 2013, estabeleceu a jornada parcial ou integral
para a educação infantil. Se a própria Lei Federal estabelece o turno parcial para a educação infantil, não há como obrigar o Poder Público a fornecer vagas
em período integral, tendo em vista que tal oferta depende da disponibilidade e discricionariedade da administração pública, que precisa administrar os seus
recursos para atender o maior número possível de crianças e garantir o direito à educação de todas, com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Embora atualmente não exista lei que garanta o período integral na educação infantil, o Plano Nacional de Educação prevê como meta da
educação no nosso país que seja implementado o ensino infantil integral.
A propósito, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina já se manifestou no sentido de que o sistema educacional brasileiro não adota a educação em
período integral. Vejamos:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - MATRÍCULA DE CRIANÇAS DE ZERO A CINCO ANOS DE IDADE EM CRECHE E PRÉ-ESCOLA –
OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – DIREITO
INDIVIDUAL INDISPONÍVEL GARANTIDO NOS ARTS. 6º E 208, IV, DA CRFB – CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - AUSÊNCIA
DE VIOLAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE ATENDIMENTO EM PERÍODO INTEGRAL - AUSÊNCIA DE NORMA FIXANDO ESSA OBRIGAÇÃO
- PRECEDENTE DESTE SODALÍCIO - REFORMA DA SENTENÇA PARA EXCLUIR ESSA OBRIGAÇÃO - IMPROVIMENTO DA
REMESSA E PROVIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO CÍVEL.
[...] "Contudo, o sistema educacional brasileiro não adota, com obrigatoriedade, a educação em período integral. O
art. 34 da Lei das Diretrizes e Bases da Educação dispõe que a jornada escolar no ensino fundamental deve ser de, no
mínimo, quatro horas diárias e, de acordo com as possibilidades do ente público, este período deve ser ampliado, porém
nada dispõe sobre o tempo de permanência das crianças no ensino infantil. É importante ressaltar que não se defende a
educação em apenas um período. Talvez, o ideal para os infantis seria o acesso à creche e à pré-escola em período integral,
porém é preciso valer-se dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e adequar-se ao caso concreto." [...]
(Apelação n. Apelação Cível n. 2010.033282-9, de Blumenau. Relator: Des. Sérgio Roberto Baasch Luz. Julgado em 04-082010)
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APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA VISANDO AO ATENDIMENTO, EM PERÍODO INTEGRAL, A TODAS AS CRIANÇAS
DE ZERO A CINCO ANOS EM ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - MUNICÍPIO SUPRE A DEMANDA DE VAGAS, MAS
EM APENAS UM PERÍODO POR FALTA DE SUPORTE ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO - DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO
ASSEGURADO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - INTERESSE PÚBLICO - DESPROVIMENTO DO
APELO. 1. "Tendo em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a imposição de obrigações de fazer a ser
imposta aos diversos poderes nas esferas federal, estadual e municipal exige moderação, a partir do cuidado quando da
elaboração das políticas públicas e orçamentárias". (REsp 782196/SP, rel. Min. Eliana Calmon, j. em 13-3-2007.) (TJSC,
Apelação Cível n. 2007.060895-5, de Campo Belo do Sul, rel. Des. Orli Rodrigues, j. 24-06-2008).
Por fim, convém citar o Enunciado 269 (AI V), aprovado no XI Congresso Brasileiro de Procuradores Municipais, realizado na cidade do Rio de Janeiro –
RJ, no mês de novembro de 2014: “EDUCAÇÃO INFANTIL – TEMPO INTEGRAL. Não há dispositivo constitucional ou na Lei 9394/1996 que obrigue os
Municípios a oferecer a educação infantil em tempo integral.”.

5.2.

Educação Básica
5.2.1. Noções gerais sobre a educação básica

A educação básica é o nível de ensino correspondente aos primeiros anos de educação escolar. Na generalidade dos casos, corresponde aos primeiros
quatro a nove anos de escolaridade. De acordo com a Classificação Internacional Normalizada da Educação (ISCED), a educação básica inclui:
a) Educação primária: correspondente à aprendizagem básica da leitura, da escrita e das operações matemáticas simples;
b) Ensino secundário inferior: correspondente à consolidação da leitura e da escrita e às aprendizagens básicas na área da língua materna,
história e compreensão do meio social e natural envolvente.
Alguns sistemas educativos, em particular os de países em desenvolvimento, incluem na educação básica a educação pré-escolar e os programas de
ensino de segunda oportunidade destinados à alfabetização de adultos, dando ao educando que não frequentou o ensino regular a oportunidade de concluilo, com objetivo de uma educação para todos e promover melhora do desenvolvimento social.
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5.2.2. Educação básica no Brasil
No Brasil, a educação básica compreende a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, e tem duração ideal de dezoito anos. É durante
este período de vida escolar que toma-se posse dos conhecimentos mínimos necessários para uma cidadania completa. Serve também para tomada de
consciência sobre o futuro profissional e área do conhecimento que melhor se adapte.

5.3.

Educação Inclusiva

A legislação e demais documentos nacionais – dentre as quais citamos a Constituição Federal, o ECA, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(Lei n. 9394); o Plano Nacional de Educação (Lei n. 10172) – têm fornecido a base para a formulação de políticas públicas, visando à inclusão de pessoas com
necessidades educativas especiais no ensino comum. Com fulcro nisto, em 2003, teve início o Programa Educação inclusiva: direito à diversidade, promovido
pela Secretaria de Educação Especial do Ministério da Educação — MEC. Com esse Programa, o MEC se compromete a fomentar a política de construção de
sistemas educacionais inclusivos, reunindo recursos e firmando convênios e parcerias com a comunidade.
Vejamos as características deste programa:
a) Objetivo: disseminar a política de educação inclusiva nos municípios brasileiros e apoiar a formação de gestores e educadores para efetivar a
transformação dos sistemas educacionais em sistemas educacionais inclusivos.
b) Princípio fundamentador: o princípio que o fundamenta é o da "garantia do direito dos alunos com necessidades educacionais especiais de acesso e
permanência, com qualidade, nas escolas da rede regular de ensino".
c) Integrantes: Em 2006, o Programa contava com a participação de 144 municípios-polo que atuavam como multiplicadores para 4.646 municípios da
área de abrangência. Importante observar que participam do Programa os dirigentes estaduais e municipais da educação.
d) Ações previstas: As ações previstas pelo Programa são de implantar salas de recursos multifuncionais e desenvolver o Projeto Educar na Diversidade.
A implantação de salas de recursos multifuncionais ocorre no município-polo e em escolas da rede estadual. Essas salas são "ambientes dotados de
equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos para a oferta do atendimento educacional especializado".
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Esse Projeto tem como objetivo "formar e acompanhar os docentes dos municípios-polo para o desenvolvimento de práticas educacionais inclusivas nas
salas de aula”. Essa formação é realizada em seminários nacionais com a participação de representantes dos municípios-polo. Com os mesmos objetivos,
numa ação multiplicadora, cada município-polo deve organizar cursos regionais com os representantes dos municípios de sua área de abrangência.

5.4.

Financiamento Constitucional do Direito à Educação de Qualidade
5.4.1. Introdução

A organização do sistema educacional brasileiro, segundo a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB/96),
se caracteriza pela divisão de competências e responsabilidades entre a União, os estados e municípios, o que se aplica também ao financiamento e à
manutenção dos diferentes níveis, etapas e modalidades da educação e do ensino.
Fazendo uma breve retrospectiva histórica da legislação pertinente à educação no Brasil, podemos ver como o financiamento público da educação
interfere na garantia do acesso e da gratuidade da educação como um direito à cidadania. Na história da educação brasileira, a vinculação de recursos
acontece somente em períodos ditos democráticos, enquanto a desvinculação de recursos acontece em períodos autoritários – o que, sem dúvida,
compromete a garantia do direito e da gratuidade da educação (DAVIES, 2004). Nesse sentido, compreender o financiamento da educação básica no Brasil
implica conhecer o processo orçamentário e sua execução, analisar a responsabilidade dos entes federados, a importância do regime de colaboração entre
esses e o papel desempenhado pelos fundos destinados à educação básica, assim como as fontes adicionais de recursos.
Primeiro, convém explicar que os recursos vinculados constitucionalmente à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE) se originam de uma
fatia da receita pública e não à sua totalidade. Eles se originam da chamada receita de impostos – soma de tributos que o Estado exige de pessoas físicas e
jurídicas, coercitivamente, sem lhes oferecer uma contraprestação direta e determinada. Se compreendermos o orçamento como o cálculo da receita que se
deve arrecadar em um exercício financeiro e das despesas que devem ser feitas pela administração, podemos inferir que o planejamento das ações da
educação e da escola deve ser cuidadosamente pensado, tendo em vista que colocar essas ações em prática depende, em grande parte, das condições
objetivas (condições financeiras, materiais e humanas) do poder central e local. Para que esse processo seja exitoso, é fundamental, por exemplo, que haja
compromisso, seriedade e responsabilidade tanto no planejamento como na execução das ações planejadas e, sobretudo, com a administração da verba
pública.
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5.4.2. Regime de colaboração entre os entes federados
Além de definir a educação como um direito de cidadania e estabelecer a responsabilidade de cada ente federado (União, estados e municípios), para
que a oferta da educação básica seja garantida, a Constituição Federal de 1988 (art. 212) vincula um percentual de recursos específicos que cada ente tem
que empenhar na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE). Ao organizar a educação nacional e distribuir as competências entre as três esferas
administrativas, a LDB/96, em seus art. 9º, inciso III e 10, inciso II, também fala sobre a assistência financeira entre os mesmos.
A LDB, além de ratificar os preceitos constitucionais de colaboração dos entes federados no que se refere à organização, à oferta e ao financiamento
da educação e do ensino, também define o que se constitui como despesas com MDE (art. 70) e o que não se constitui (art. 71), com o objetivo de impedir
que esses recursos continuem a ser utilizados para financiar serviços que muitas vezes não se configuram como serviços educacionais, relacionados
diretamente ao ensino, tais como: pagamento de combustível utilizado pela frota de veículos dos estados e municípios, sem que estes estejam a serviço das
secretarias de educação, ou, construção de quadra de esportes nos bairros, asfaltamento das ruas que passam na porta das escolas, entre outros.
5.4.3. Transferências voluntárias e automáticas – salário-educação e outras fontes de recursos para a educação básica
Além dos impostos próprios da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, ou seja, tributos arrecadados diretamente por cada ente
federado, há previsão de outras fontes de captação de recursos para a educação definidas na Constituição Federal e na LDB. Esses recursos são provenientes
de: receita de transferências constitucionais e outras transferências; receita do salário-educação e de outras contribuições sociais; receita de incentivos
fiscais; outros recursos previstos em lei (ver §§4º, 5º e 6º do art. 212).
Dentre as contribuições sociais relacionadas à garantia do direito à educação está o salário-educação. De acordo com o parágrafo 5º do art. 212 da
Constituição Federal, “a educação básica pública terá como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação, recolhida pelas
empresas na forma da lei”. A base do salário-educação é a folha de contribuição da empresa para a previdência social. O valor atual dessa contribuição é de
2,5% sobre o total de remunerações pagas aos empregados segurados no INSS.
De acordo com a Lei nº 10.832/12/03, o montante da arrecadação do salário-educação, após a dedução de 1% (um por cento) em favor do Instituto
Nacional do Seguro Social (INSS), calculado sobre o valor por ele arrecadado, é distribuído pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE): A
quota federal correspondente a 1/3 do montante de recursos do salário-educação é utilizada pela União, por meio do FNDE para ser aplicado na
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universalização do ensino fundamental, buscando reduzir os desníveis socio-educacionais existentes entre municípios, estados e Distrito Federal e regiões
brasileiras. A Lei nº. 10.832/12/03 altera também o art. 2º da Lei nº 9.766/98, definindo no art. 2º que a quota estadual e municipal do salário-educação será
integralmente redistribuída entre o Estado e seus municípios, de forma proporcional ao número de alunos matriculados no ensino fundamental, nas
respectivas redes de ensino, conforme apurado pelo censo educacional realizado pelo Ministério da Educação.

5.5.

FUNDEB
5.5.1. Introdução

O Brasil tem uma dívida histórica com a educação. Há milhões de adultos que não tiveram acesso à educação na idade própria, o que retrata os mais
de dois milhões de adultos analfabetos, além dos jovens e adolescentes que estão fora da escola ou com disparidade na idade-série. Tendo como meta a
erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar, a CF/88, no art. 60 do ADCT, definiu que pelo menos 50% dos percentuais mínimos
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados à manutenção e ao desenvolvimento do ensino deveriam ser gastos nos dez primeiros
anos, a partir da promulgação da Constituição. O prazo para os entes federados atingirem o que define a Carta Magna do país expiraria em 1998, no entanto,
oito anos após a promulgação da lei, pouco se tinha efetivado.
Em 1996, a EC nº 14/96 criou Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF),
introduzindo modificações no texto do art. 60 da Constituição Federal/88, visando à universalização do ensino fundamental. Posteriormente, ainda, a
Emenda Constitucional nº. 53/06 tratou do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB), alterando importantes aspectos da Emenda Constitucional nº14/96, inclusive no que concerne à abrangência do FUNDEF, que passou de
cobertura restrita ao ensino fundamental para cobertura ampla para toda a educação básica.

Não deixe de ler a atual redação do art. 60 da Constituição – alterado pelas EC acima mencionadas.
5.5.2. O que era o FUNDEF?
A Lei nº. 9.424, de 24 de dezembro de 1996, que instituiu o FUNDEF no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, diz que este é um fundo de natureza
contábil, o que significa que ele não tem órgão gestor ou personalidade jurídica. Essa modalidade – FUNDO – foi escolhida por promover maior agilidade no
que concerne à captação e distribuição de recursos entre o governo estadual e o municipal, de forma proporcional ao número de alunos matriculados
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anualmente nas escolas cadastradas das respectivas redes de ensino fundamental. A efetivação do fundo se dá mediante sistema de contas bancárias dos
estados, Distrito Federal e municípios (art. 1º). Essas contas recebem automaticamente os recursos provenientes dos impostos especificados pela lei e os
redistribuem com base no mínimo de alunos de cada ente federado, no âmbito de cada estado da federação.
Segundo alguns especialistas, a maior inovação do FUNDEF consistiu na mudança da estrutura de financiamento do ensino fundamental público no
país, pela subvinculação de uma parcela dos recursos da educação a esse nível de ensino, com distribuição de recursos realizada automaticamente, de acordo
com o número de alunos matriculados em cada rede de ensino fundamental, promovendo a partilha de responsabilidades entre o governo estadual e os
governos municipais. As receitas e despesas correspondentes, por sua vez, deveriam estar previstas no orçamento, e a execução, contabilizada de forma
específica.
5.5.3. O que é o FUNDEB?
A vinculação de 60% dos recursos da educação, por meio do FUNDEF, apenas ao ensino fundamental provocou muitas discussões, não só por parte da
sociedade civil, do movimento dos educadores, como também por parte do poder público, tendo em vista que os demais níveis e modalidades de ensino
foram prejudicados. Muitos municípios alegaram a insuficiência de recursos para a implementação de outros níveis e modalidades de ensino, como a
educação infantil e a educação de jovens e adultos e, por outro lado, a expansão necessária do ensino médio não se efetivou adequadamente no país. Essas
discussões desencadearam propostas de implantação de uma política de financiamento que atendesse a toda a educação básica e não apenas ao ensino
fundamental. Depois de muitas discussões, o governo encaminhou, por meio do Ministério da Educação, em junho de 2005, ao Congresso Nacional a
proposta de emenda constitucional, visando à criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação (FUNDEB) em substituição ao FUNDEF, fundo que se limitava a financiar o ensino fundamental.
O FUNDEB se constitui em um fundo de natureza contábil e atuará no âmbito de cada estado, captando parte dos recursos dos estados e municípios e
redistribuindo, de acordo com o número de alunos matriculados por nível de ensino. O FUNDEB terá duração de 14 anos e será implantado de forma
gradativa. Ele é formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados
à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma
parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente.
Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica.
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Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua implantação começou em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009,
quando o total de alunos matriculados na rede pública foi considerado na distribuição dos recursos e o percentual de contribuição dos estados, Distrito
Federal e municípios para a formação do Fundo atingiu o patamar de 20%. O aporte de recursos do governo federal ao Fundeb, de R$ 2 bilhões em 2007,
aumentou para R$ 3,2 bilhões em 2008, R$ 5,1 bilhões em 2009 e, a partir de 2010, passou a ser no valor correspondente a 10% da contribuição total dos
estados e municípios de todo o país.

5.6.

Transporte Escolar

Um dos grandes motivos que levam os alunos a faltarem às aulas e mesmo a abandonarem a escola é a dificuldade de chegar até o colégio. Por isso é
que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) define que os estados e municípios devem ser responsáveis pelo transporte escolar das crianças que
estudam na rede pública de ensino. O governo federal, por sua vez, é o responsável por prestar assistência técnica e financeira aos estados e municípios para
que esse direito seja garantido.
Cada estado e cada município têm suas regras próprias que determinam quais alunos da rede pública podem utilizar o transporte escolar gratuito ou
receber os passes escolares válidos no transporte coletivo. Geralmente, os critérios priorizam o aluno de menor idade, que reside a uma distância maior da
escola, de menor renda familiar e portadores de alguma necessidade especial.
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