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Apresentação 
 

Tiago Resende Botelho 1 
Luiz Carlos Ormay Junior 2 

Paulo Cesar Batista Nunes da Cunha 

 

 

“A pós-democracia apresenta-se como uma variação democrática,  

mas não o é. O significante democracia tornou-se vazio”. 

Rubens Cassara  

 

A história do Brasil é marcada por golpes de Estado. Armado ou ins-

titucional, rupturas democráticas são socialmente traumáticas, pois 

esgarçam o tecido social e intensificam a crise; força motriz do capitalismo. 

Em especial, na América Latina, golpes são projetos políticos, adotados, 

recorrentemente, na busca de interromper escolhas democráticas e barrar 

avanços sociais que desalinhem o capital interno e internacional.  Portanto, 

não podemos relativizar a desigualdade e colocar o passado preso a um 

momento distante, pois “[...] é característico de governos autoritários que, 

não raro, lançam mão de narrativas educadoras como forma de promoção 

do Estado e de manutenção do poder. Mas é também fórmula aplicada, 

com relativo sucesso, entre nós, brasileiros” (SCHWARCZ, 2019, p.19). 

Praticamente todas as nossas Constituições, e inclusive a fundação da 

República brasileira, foram consequências de golpes. Esse jogo de inte-

resse ajuda a entender o déficit democrático brasileiro, mas é por meio da 

Constituição Federal de 1988, que a sociedade tenta construir a oportuni-

dade ímpar de implementar outro projeto de sociedade.  

 
1 Professor e Coordenador do Curso de Direito da UFGD 

2 Advogado e Membro da international association of Constitucional Law 
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A inclusão dos Direitos Sociais e seus titulares no orçamento do Es-

tado, expressos na Constituição, por meio das políticas públicas, são 

recentes e datam o início da década de 90. Assim, as medidas garantidoras 

da dignidade da vida, máxima dos Direitos Humanos e dos Direitos Fun-

damentais, passam a ser de responsabilidade institucional, mas, na via 

inversa, a todo momento são questionadas pelo capital interno e interna-

cional. Enquanto na Europa e na América do Norte prestações positivas 

foram políticas fundantes de Estado, na América Central, do Sul e na África 

tais medidas foram e são desconsideradas em detrimento das exigências 

do capital, e muitas vezes barganhadas por governos populistas com ten-

dências autoritárias. 

Os fundamentos que norteiam a República Federativa do Brasil como 

soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do tra-

balho, pluralismo político e soberania popular seguem sendo os grandes 

desafios nacionais, mesmo após 33 anos da Constituição de 1988. Dentro 

dos limites e contradições que o texto constitucional apresenta e, são mui-

tos, pela primeira vez na história do Brasil, demandas oriundas das lutas 

das sujeitas e dos sujeitos como trabalhadores rurais, indígenas, quilom-

bolas, mulheres, crianças, idosos, LBTQUIA+ ganham espaços no 

constitucionalismo pátrio. O direito à educação, saúde, habitação, cultura, 

meio ambiente, igualdade formal e material e tantos outros passam a ser 

obrigações fundamentais do Estado, sendo passíveis de serem exigidos, 

inclusive, juridicamente. 

Assim, a sociedade brasileira, em grande parte movida pelo senti-

mento de repulsa à repugnante, inaceitável e deletéria ditadura militar 

edifica um projeto que tem por objetivo fundante: construir uma sociedade 

livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a 

pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
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promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação 

Os avanços em políticas sociais conquistados pelo povo e seus movi-

mentos a cada nova face da crise são colocados em cheque, por meio de 

reformas que, são na verdade, retirada de direitos sob a justificativa de que 

para melhoria da economia é preciso retroceder. Ilustram bem essa esca-

lada de retirada de direitos grande parte das 108 à Constituição Federal de 

1988. 

A história do tempo presente trabalha para compreender e descrever 

as minúcias da crise política que adentrou o Brasil e suas instituições a 

partir da ruptura democrática de 2016. Apesar de frases retóricas de que 

“as instituições estão funcionando normalmente” retirada de direitos, fake 

news, devastação ambiental, racismo, LBFTQUIfobia, ódio aos Direitos 

Humanos e seus defensores, machismo, insegurança alimentar, negacio-

nismo científico, pós-verdade, manifestações favoráveis à intervenção 

militar com base em sofismas jurídicos e fechamento do STF e do Con-

gresso nos trouxeram até o ano de 2021. Tais práticas estão intimamente 

ligadas à crise da democracia liberal e suas muitas promessas em ruínas, 

consequentemente, dá “[...] vazão ao ressentimento e à manifestação di-

reta de valores conservadores, no sentido de quem quer “conservar” 

mesmo, e que mudaram o que parecia ser uma utopia partilhada na forma 

de entender, preservar e ampliar direitos” (SCHWARCZ, 2019, p. 216). 

Junto a esse cenário de “tempestade perfeita” fruto de engenharia mi-

nuciosa dos detentores do poder político-financeiro, veio a pandemia da 

COVID – 19 que, lastimavelmente já matou 246.504 brasileiros, até a data 

de 22 de fevereiro de 2021. Assim, para além de uma crise sanitária sem 

precedentes, intensificou-se a crise democrática que vive o país. A ausência 

de políticas públicas contrária à pedagogia cruel do vírus e uma estrutura 

deficitária de vários direitos fundamentais, em especial do importante 
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Sistema Único de Saúde, mas desvalorizado pela classe política, trilha em 

direção ao caos da história do tempo presente. Assim, “[...] a pandemia 

vem apenas agravar uma situação de crise a que a população mundial tem 

vindo a ser sujeita. Daí a sua específica periculosidade. Em muitos países, 

os serviços públicos de saúde estavam mais bem preparados para enfren-

tar a pandemia há dez ou vinte anos do que estão hoje” (SANTOS, 2020).  

Essa tragédia sanitária que vive o Brasil, agravada exponencialmente 

pela epidemia de negacionismo, faz com que a morte de milhares de bra-

sileiros todos os dias se tornasse nada muito além de números, e mostra a 

face mais cruel, repugnante e fatal do totalitarismo: a banalidade do mal. 

Assim, as nuances do Estado Democrático de Direito, que buscam 

conciliar diferentes visões de mundo, nos conduzem à discussão já antiga 

e longamente debatida pela doutrina: o embate entre a democracia e o 

constitucionalismo. 

A princípio, a questão parece ser complexa e problemática, pois de 

um lado temos a democracia, que define o regime de governo pelo povo, 

pautado na vontade da maioria de seus representantes e de respeito as 

minorias e, de um outro, temos o constitucionalismo, que representa, ba-

sicamente, a limitação do poder político por meio da Constituição. Essa 

tensão de princípios influencia não apenas o sistema de freios e contrape-

sos entre os poderes republicanos, mas o próprio exercício de direitos 

fundamentais. 

A democracia deve ser encarada como um conceito substantivo, em 

que o resultado da decisão deve respeitar a Constituição, que, por sua vez, 

originou-se também da decisão do povo. Em outras palavras, democracia 

não é apenas como, mas também o quê.  

Entender essa aparente dicotomia é essencial para concluir que a de-

mocracia não pode ser utilizada como instrumento para destruir a própria 
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democracia. Na democracia os limites são claros e expressos na Constitui-

ção Federal.  

Se queremos democratizar a democracia e o sistema de justiça pátrio, 

precisamos ampliar direitos e evitar arroubos autoritários. É tempo de nos 

unir em torno da defesa da democracia, mas também da Constituição. Pre-

ciso deixar bem claro que “História não é bula de remédio nem produz 

efeitos rápidos de curta ou longa duração. Ajuda, porém, a tirar o véu do 

espanto e a produzir uma discussão mais crítica sobre nosso passado, 

nosso presente e o sonho de futuro” (SCHWARCZ, 2019, p. 26). 

É na busca de tirar o véu do espanto que este livro busca registrar 

para o passado, o presente e o futuro, análises científicas de um país que 

por escolha das elites vem destruindo seu projeto de sociedade expresso 

na Constituição Federal e vilipendiando a recém, porém surrada, demo-

cracia brasileira. As autoras e os autores se preocupam com as agruras e 

aspirações da sociedade brasileira, pois como afirma Boaventura de Sousa 

Santos cabe aos intelectuais de retaguarda o pensamento crítico, pois caso 

contrário “[...] os cidadãos estarão indefesos perante os únicos que sabem 

falar a sua linguagem e entender as suas inquietações. Em muitos países, 

esses são os pastores evangélicos conservadores ou os imãs do islamismo 

radical, apologistas da dominação capitalista, colonialista e patriarcal” 

(SANTOS, 2020).  

Sendo assim, o livro “Constitucionalistas e Democratas do Brasil, uni-

vos!” busca, por meio de doze artigos, refletir a história do tempo presente 

que, estranhamente, caminha lado a lado com a distopia. Como afirma Sa-

ramago “é necessário sair da ilha para ver a ilha. Não nos vemos se não 

saímos de nós”. Que estas leituras possam nos ajudar a sair do lugar co-

mum.  

Lucas Gontijo Oliveira Alves, Gabriela de Mendonça Reis e Fernanda 

Lopes Barbosa escrevem o artigo “Democracia e constitucionalismo no 
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Brasil: como uma sociedade juridicamente encriptada pode superar a apa-

tia em relação à democracia?”, e demonstram como a falta de diálogo entre 

democracia e constitucionalismo no Estado brasileiro impacta na maior 

parte da história brasileira, principalmente em sua fragilidade institucio-

nal e na legitimidade que compõe seu projeto social de democracia.  

Gabriel Percegona Santos apresenta o estudo intitulado “O constitu-

cionalismo popular como instrumento de democratização da jurisdição”, 

que aborda a instabilidade da jurisdição constitucional brasileira, dando 

ênfase, na imperatividade de fundamentação das decisões judiciais como 

elemento imprescindível para conferir legitimidade à atuação do magis-

trado. Indo além, aponta o autor as principais características e críticas do 

constitucionalismo popular e, a partir destas, fala-se em sua adoção como 

importante instrumento para a democratização da jurisdição constitucio-

nal. 

Nicole Marie Trevisan desenvolve a pesquisa “O controle de conven-

cionalidade da Corte Interamericana de Direitos Humanos e a 

possibilidade de um diálogo transconstitucional de suas decisões: o caso 

do povo indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil”, tendo como objetivo 

compreender a convencionalidade, o diálogo entre jurisdições e o trans-

constitucionalismo nas decisões da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. Defende a autora que o diálogo faz-se estratégico mecanismo 

de fortalecimento dos direitos humanos em busca do comprometimento e 

construção de uma sociedade pluralista, multicultural e democrática.  

Fernando de Brito Alves e Marina Marques apresentam o estudo no-

minado “A propriedade privada como fundamento das teorias da 

soberania e a ingerência nos territórios indígenas: o caso povo indígena 

Xukuru”, tendo como objetivo investigar o instituto da propriedade pri-

vada enquanto categoria mantenedora do paradoxo da soberania limitada. 

Assim, os autores concluem que a fundamentação adotada pela Corte 
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Interamericana para garantir o direito ao território dos povos indígenas 

desloca a questão da soberania, fundada na tutela da propriedade privada, 

para a soberania dos povos indígenas em seus territórios, portanto, na 

perspectiva da soberania popular. 

Fábio Aparecido Júlio constrói o artigo “A crise da democracia no Bra-

sil e a proteção ambiental em xeque: enfraquecimento e extinção dos 

órgãos colegiados”, que aborda o enfraquecimento e a extinção de órgãos 

colegiados sobre a temática ambiental no Brasil no governo federal atual 

à luz do que a doutrina denomina de crise da democracia.  

Rafael dos Reis Aguiar apresenta a pesquisa “O corpo, a nação e o 

dispositivo sionista: estado policial-securitário, práticas biopolíticas de 

mutilação e a violência como governamentalidade”, que analisa os deslo-

camentos da biopolítica, em escalas regionais, a fim de elaborar suspeitas 

em torno do impacto de formas particulares do exercício da governamen-

talidade no contexto latino-americano. A partir do “direito de mutilar” o 

autor aduz como as formatações policiais-securitárias dos Estados Moder-

nos voltam-se para práticas de mutilação corporal e produção de 

deficiências para fins políticos.  

Yollanda Farnezes Soares escreve o artigo nominado “O direito de 

autoderminação das mulheres vítimas de estupro: uma análise das porta-

rias 2.282/2020 e 2.561/2020, como mecanismos inconstitucionais de 

controle dos corpos”, que investiga a inconstitucionalidade das Portarias 

2.282/2020 e 2.561/2020 do Ministério da Saúde, uma vez que são meca-

nismos estatais que controlam os corpos das mulheres, ferindo as suas 

dignidades. Para tanto, buscou-se, a partir do viés da autonomia, revelar 

como as vítimas são neutralizadas pelo Estado, e acabam por ser sobrevi-

timizadas, tendo maculados os seus direitos e garantias fundamentais.  

Camila Costa e Letícia Prazeres proporcionam o estudo “A (in) eficá-

cia do direito ao esquecimento nos casos de pornografia da vingança na 
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era da sociedade de informação”, com o objetivo de aprofundar o fenô-

meno da pornografia de vingança ou pornografia não consentida frente o 

direito ao esquecimento. Assim, provocam a reflexão em um momento no 

qual parece um constante “ir contra a maré”, a utilização de determinados 

instrumentos sem uma análise mais profunda do que realmente está en-

volvido.   

Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia e Germana Mello 

desenvolvem o trabalho nominado “O direito à saúde para pessoas trans: 

contexto do Covid-19 e perspectivas a partir da EC95/2016”, analisando 

em que medida o direito constitucional à saúde tem garantido o direito da 

pessoas trans, diante do acirramento produzido pelo Covid-19 e a perspec-

tiva de perpetuação desse cenário pela EC 95/2016. A pedagogia do vírus 

somada a Emenda Constitucional 95/2016 tornaram ainda mais deficiente 

a concretização dos princípios da universalidade, integralidade e equidade, 

constituintes do SUS, especialmente para pessoas trans não-brancas. As-

sim, sustentam os autores que diante da inércia do Estado, que vem 

tratando esses corpos como descartáveis em um contexto necropolítico, 

organizações sociais têm se unido para permitir sua sobrevivência.  

Rafael Marks Batista escreve o artigo “A reforma da previdência de 

2019 e proteção social: análise de afinidades entre metas de proteção social 

na agenda 2030 da ONU e a política de proteção social na EC 103/2019”, 

que critica a então Proposta de Emenda Constitucional 06/2019 do Con-

gresso Nacional, especialmente as motivações para sua propositura, e 

também a promulgada EC 103/2019, nominada “Reforma da Previdência 

de 2019”, com olhos voltados para o entendimento do impacto da mu-

dança legislação para a proteção social e os Objetivos para um 

Desenvolvimento Sustentável previsto pela Agenda 2030 da ONU. 

Arthur Ramos do Nascimento e Igor Paulatti Pizarro Vieira desenvol-

vem a pesquisa intitulada  “A “crise” da (im)parcialidade na jurisdição 
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penal brasileira: o devido processo como direito humano-fundamental à 

luz da democracia constitucional”, objetivando examinar a (im)prescindi-

bilidade da implementação do instituto do juiz das garantias, previsto na 

Lei nº 13.964/2019, como uma forma de reduzir os danos no âmbito do 

processo penal. Reconhecem os autores  a importância do direito humano-

fundamental a um julgamento justo e imparcial para a efetividade da pres-

tação jurisdicional em um Estado Democrático de Direito. É exatamente 

através dessa compreensão de que o Estado deve tutelar, de forma especial 

e satisfatória, os direitos humano-fundamentais em todas as suas dimen-

sões, que o trabalho passa a perscrutar, a luz da epistemologia garantista 

de Ferrajoli, quais danos podem ser potencialmente reduzidos com a in-

serção do juiz das garantias no sistema processual penal brasileiro. Por 

fim, evidenciam que o instituto do juiz das garantias é uma medida neces-

sária para a preservação da imparcialidade jurisdicional no Brasil. 

Eliza Hartwig constrói o trabalho nominado “A situação do direito à 

memória e à verdade no brasil: o revisionismo histórico na pós-democra-

cia”, que busca determinar se há violação aos direitos à verdade e à 

memória das vítimas do regime, tal como da sociedade brasileira, em ra-

zão da negação de graves violações aos direitos humanos. A autora analisa 

o contexto pós-democrático vivenciado no atual momento do Brasil, assim 

como os fenômenos do revisionismo e negacionismo histórico perpetrados 

por autoridades estatais em relação ao período da ditadura militar neste 

país.  

Tiago Resende Botelho e Vivian Tomaz de Oliveira apresentam o ar-

tigo “A luta decolonial das mulheres negras pelo enegrecer da 

hermenêutica constitucional”, que tem por objetivo discutir a falta de efe-

tividade dos direitos e garantias fundamentais das mulheres negras, 

mesmo sendo suas lutas uma das principais responsáveis pelos direitos 

assegurados na Constituição. Assim, os autores defendem a necessidade 
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do enegrecimento da hermenêutica  constitucional com base na luta deco-

lonial das mulheres negras. 

Desejamos uma ótima leitura e esperança do verbo esperançar que 

os constitucionalistas e os democratas se unam em defesa do Brasil. Aos 

que não acreditam, seguiremos com a pedagogia de Saramago: “Há espe-

ranças que é loucura ter. Pois eu digo-te que se não fossem essas já eu teria 

desistido da vida”.  

Constitucionalistas e Democratas do Brasil, uni-vos! 

 

Campo Grande - MS, verão de 2021. 
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1 
 

Democracia e constitucionalismo no Brasil: 
como uma sociedade juridicamente encriptada 

pode superar a apatia em relação à democracia? 
 

Lucas Gontijo Oliveira Alves 1 

Gabriela de Mendonça Reis 2 

Fernanda Lopes Barbosa 3 

 
 
Introdução 
 

O presente trabalho estuda a relação de democracia e constituciona-

lismo no Estado brasileiro. Em sua primeira parte retoma-se a democracia 

e o constitucionalismo na história do Brasil, com o intuito de demonstrar 

porque a legitimidade de nossas constituições nunca se procedeu de fato. 

Para tanto, faz-se uma retomada histórica da democracia e do con-

ceito de constitucionalismo. No que diz respeito a esses conceitos na 

história do Brasil, a relação entre democracia e constitucionalismo é reto-

mada a partir do século XIX, demonstrando-se como a população 

brasileira ficou excluída da política, sendo possível concluir que, após a 

análise histórica elaborada acerca da legitimidade das constituições brasi-

leiras, torna-se crível que todas desempenharam um papel autoritário e 

contra os princípios que regem a democracia, havendo somente com a 

constituição de 1988 uma aproximação fática entre a democracia e o cons-

titucionalismo brasileiro. 

 
1 Graduando em Direito pela PUC-MG. 

2 Graduanda em Direito pela PUC-MG. 

3 Mestra em Direito pela PUC-MG. Professora substituta de Direitos Humanos e Teoria da Constituição na PUC-MG. 
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Contudo, ressalta-se que a próspera relação entre democracia e cons-

titucionalismo que foi construída no Brasil ainda corre riscos. Tornou-se 

comum nos últimos anos a disseminação de manifestações populares que 

incitam contra institutos importantes para a democracia brasileira, que 

são influenciadas, evidentemente, pela pregação de discursos de ódio e in-

tolerância que se alinham com os interesses do capital. As redes sociais, 

impulsionadas pelo fenômeno das fake news, se tornaram o alicerce para 

pronunciamentos que discutem barbaridades como o fechamento do STF, 

o fim da CLT e até mesmo a volta da Ditadura Militar, que marcou a his-

tória brasileira com tamanha repressão e violência.   

Na segunda parte é abordada a fragilidade institucional e a legitimi-

dade corrompida, no sentido de que é necessário abordar a problemática 

na qual se insere a ruptura entre democracia e constitucionalismo de 

forma mais acurada e meticulosa, de tal modo que se torne possível com-

preender as raízes do discurso que fomenta ataques às instituições 

democráticas, à própria Constituição e ao descontentamento com a maior 

corte do país, o Supremo Tribunal Federal (STF). 

Na terceira e última parte discute-se como é possível proteger os di-

reitos humanos e fundamentais e assegurá-los em uma sociedade 

encriptada. Explica-se que dentro da encriptação a linguagem se ergue 

como uma barreira que mantém imunes do sistema os marginais e os bár-

baros; em última instância, mantém o povo oculto e fora dos limites da 

linguagem - neste caso, da linguagem jurídica. Diante desse cenário pro-

põe-se a democratização das relações e das decisões nos locais de trabalho 

como principal elemento de uma democracia mais ativa, de modo a afastar 

a apatia política como conseqüência da falta de oportunidades de partici-

pação efetiva das pessoas nas decisões relativas à suas vidas diárias. 

Todavia, com isso não se propõe a substituição da democracia representa-

tiva pela democracia direta no nível local, somente se propõe que a 
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participação em vários contextos educaria os cidadãos a atuarem de forma 

mais efetiva no plano da política nacional. 

 
1. Democracia e constitucionalismo na história do Brasil 
 

O embate entre democracia e constitucionalismo tem sido reiterado 

nas sociedades ocidentais há séculos. A democracia, cujo conceito nasce na 

Grécia Antiga em 510 a.c., refere-se à tomada de decisões políticas com a 

participação - direta ou indireta -  de toda a população. Pode-se associá-lo 

também à ideia de legitimidade, ou seja, para que um governante consiga 

exercer seu domínio político sobre uma determinada sociedade, é neces-

sário que ele tenha sido aceito e eleito pela maioria dos indivíduos que a 

compõe (BEZERRA, 2020).  Já o constitucionalismo é um fenômeno que 

se destaca muito tempo depois -  mais especificamente, na chamada Idade 

Moderna, que ocorreu entre os séculos XV e XVII -, e que influenciou o 

surgimento de movimentos extremamente importantes para as ciências 

humanas, como por exemplo, o Iluminismo. Canotilho (1980) define o 

constitucionalismo como um princípio que limita o arbítrio e a jurisdição 

do Estado, indispensável à garantia dos direitos em dimensão estruturante 

da organização político-social de uma comunidade. Ou seja, trata-se de 

uma forma de limitação de poder com fins garantísticos. 

Embora uma forma mais primitiva de constitucionalismo já tivesse 

surgido durante a Antiguidade com os povos hebreus e até mesmo nas 

experiências que compreendem as cidades-estados gregas, como bem pon-

tua Karl Loewenstein (1986), é durante a Idade Média, através da 

intitulada Magna Carta de 1215, que se celebra o grande marco do consti-

tucionalismo, pois se estabelece, por meio deste documento, a proteção a 

importantes direitos individuais, mesmo que formalmente. Mediante pen-

sadores como  Locke (1689) e Montesquieu (1748), este fenômeno passa a 

ser amplificado e desenvolvido no decorrer da modernidade, ao ponto de 
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finalmente ser  instituída uma constituição escrita e positivada, por meio 

da qual se elegeu o povo como titular legítimo do poder. A Declaração Uni-

versal dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, coloca-se como o 

instrumento que mais marcou a evolução constitucional na modernidade, 

cuja influência ainda é imensa até os dias atuais (LENZA, 2011). 

No Brasil, a relação entre democracia e constitucionalismo só passa a 

ganhar relevância no século XIX, quando através de expoentes como Hi-

pólito da Costa e Silvestre Pinheiro Ferreira passa-se a formular um debate 

teórico sobre a implantação do sistema representativo na política brasi-

leira. Tal debate passou a ocorrer em oposição às Reformas Pombalinas, 

cuja implantação avolumou ainda mais a centralização política no país, 

além de ter sofrido uma enorme influência da corrente de pensamento 

Iluminista que havia marcado a Europa no século anterior.  Foi instituída, 

por conseguinte, a primeira Constituição brasileira no ano de 1824 (PAIM, 

1998). Entretanto, a instabilidade institucional e os conflitos políticos que 

marcaram incessantemente a história do Brasil voltaram a persistir, ainda 

que sob o pretexto do constitucionalismo. O intuito deste tópico será, dessa 

forma, demonstrar porque a legitimidade de nossas constituições nunca 

se procedeu de fato e, por isso, os conflitos que delas emergem sempre se 

mostraram oportunos para diversas camadas da população brasileira. 

Após ter convocado uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa 

para a elaboração da Constituição em 1823, Dom Pedro I acaba substi-

tuindo-a por um Conselho de Estado, com a finalidade de elaborar um 

novo projeto em total consonância com seus ideais e pretensões autoritá-

rios, o que induziu o monarca a outorgar a Constituição um ano depois. 

Ademais, configurou-se uma forte centralização política e administrativa, 



Lucas Gontijo Oliveira Alves; Gabriela de Mendonça Reis; Fernanda Lopes Barbosa | 23 

 

tendo em vista a figura do Poder Moderador4 - agora também constituci-

onal -, além de forte repressão política (LENZA, 2011). O contexto 

arbitrário no qual o Brasil se inseriu naquele momento fomentou diversos 

movimentos separatistas e revoltas contra o regime de D. Pedro, como por 

exemplo, a Confederação do Equador5.  Fica nítido, dessa forma, a separa-

ção entre democracia e constitucionalismo durante o período imperial, e 

como será abordado neste tópico, essa mesma ruptura se repetirá diversas 

vezes na história do Brasil. 

Em 1891, após a incrementação do Golpe Republicano, foi promul-

gada uma nova Constituição, que consagrava o sistema de governo 

presidencialista e a forma de Estado federal. Entretanto, mais uma vez a 

participação popular foi excluída da política, que agora era chefiada por 

coronéis que representavam a elite brasileira, sob o fenômeno do patrimo-

nialismo 6 . Não obstante, esse período foi denominado mais tarde de 

República Oligárquica, ou seja, uma república cujo poder se concentrava 

nas mãos de poucos. Os chamados movimentos tenentistas, que represen-

tavam uma grande parcela da população brasileira que não estava 

satisfeita com o modelo político que havia sido implementado, orquestra-

ram diversas manifestações que foram reprimidas com extrema violência 

pelo governo (LENZA, 2011). Somente no ano de 1930 colocou-se um fim 

 
4 O Poder Moderador coexistia com os poderes legislativo, judiciário e executivo, formando, assim, um quarto poder. 
O exercício desse poder era conferido apenas ao imperador, que tinha o objetivo de “vigiar a Constituição” e 
“harmonizar” os outros poderes. (FERNANDES, 2020) 

5 A Confederação do Equador, que se iniciou com a ação de lideranças e populares pernambucanos, logo tomou corpo 
e conseguiu a adesão de outros estados do nordeste. Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba também se juntaram ao 
movimento. Impassíveis às tentativas de negociação do Império, os revoltosos buscaram criar uma constituição de 
caráter republicano e liberal. Além disso, o novo governo resolveu abolir a escravidão e organizou forças contra as 
tropas imperiais. (SOUSA, 2020) 

6 O estilo de administração do Estado denominado patrimonialismo era um modelo de administração típico dos 
estados absolutistas europeus, que tinha como principal característica a não distinção entre o que era bem público e 
o que era bem privado. Em outras palavras, não havia distinção entre o que pertencia ao Estado e o que pertencia ao 
detentor do poder. Embora uma série de mecanismos trazidos pela Constituição de 1891 tenha reduzido 
relativamente as práticas patrimonialistas, como a extinção do Poder Moderador e a extinção do senado vitalício, o 
voto não secreto nas eleições favoreceu que esta prática se mantivesse viva na República. Destaca-se, neste ponto 
uma prática patrimonialista tipicamente brasileira, denominada coronelismo. (SCHLICKMANN, 2015) 
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nesse sistema através de mais um golpe de Estado, que acabou se tornando 

uma situação recorrente no país tendo em vista a repetição desse aconte-

cimento nos anos de 1937 e 1964 - ainda que muitos historiadores e 

juristas consideram o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 

2016  também como um golpe (GALLEGO, 2016). 

Após a análise histórica elaborada acerca da legitimidade das consti-

tuições brasileiras, torna-se crível que todas desempenharam um papel 

autoritário e contra os princípios que regem a democracia. Ainda que al-

gumas constituições, como a de 1934 e a de 1946, estabeleceram a 

institucionalização de direitos importantes na história do país, como o voto 

feminino, os direitos trabalhistas (por meio da CLT) e a legalização de mo-

vimentos e organizações sindicais, não houve um compromisso por parte 

do texto constitucional em abandonar a formalidade da lei e torná-la tam-

bém axiológica. Somente com a promulgação da Constituição de 1988, 

inspirada no neoconstitucionalismo ou pós-positivismo7, houve uma apro-

ximação fática entre a democracia e o constitucionalismo brasileiro 

(BARROSO, 2006). 

A partir desta data, passou-se a criar instituições que estabelecem de 

fato a concretização dos valores constitucionalizados, a garantia de condi-

ções dignas mínimas e a soberania popular. Coloca-se como amostra da 

materialização desses conceitos os diferentes partidos e interesses políticos 

que representaram e ainda representam a política brasileira, tanto no âm-

bito do Executivo quanto do Legislativo. Em um período de tempo 

 
7  Luís Roberto Barroso (2006) dispõe que: “o neoconstitucionalismo ou novo constitucional, na acepção aqui 
desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas no Estado e no direito constitucional, em 
meio as quais podem ser assinalados, (i) como marco histórico, a formação do estado constitucional de direito, cuja 
consolidação se deu ao longo das décadas finais do século XX; (ii) como marco filosófico, pós-positivismo, com a 
centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como marco teórico, o conjunto 
de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a expansão da jurisdição da constitucional e o 
desenvolvimento de uma nova dogmática da interpretação constitucional. Desse conjunto de fenômeno resultou um 
processo extenso e profundo de constitucionalização do Direito” 
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extremamente curto, elegeu-se através do voto popular para a Presidência 

da República dois partidos com propostas completamente antagônicas - 

PT e PSL, representados, respectivamente, por Luiz Inácio Lula da 

Silva/Dilma Rousseff e o atual presidente Jair Bolsonaro. Além disso, em 

menos de 30 anos após a promulgação da Constituição, foram realizados 

dois processos de impeachment com a atuação da Câmara dos Deputados 

e do Senado Federal. 

Contudo, a próspera relação entre democracia e constitucionalismo 

que foi construída no Brasil ainda corre riscos. Tornou-se comum nos úl-

timos anos a disseminação de manifestações populares que incitam contra 

institutos importantes para a democracia brasileira, que são influenciadas, 

evidentemente, pela pregação de discursos de ódio e intolerância que se 

alinham com os interesses do capital. As redes sociais, impulsionadas pelo 

fenômeno das fake news, se tornaram o alicerce para pronunciamentos 

que discutem barbaridades como o fechamento do STF, o fim da CLT e até 

mesmo a volta da Ditadura Militar, que marcou a história brasileira com 

tamanha repressão e violência. 

O patrimonialismo, a exclusão social, a hostilidade e o autoritarismo 

marcaram a história das Constituições brasileiras e de seu projeto de de-

mocracia. Constituiu-se, a partir desse cenário, movimentos e 

organizações que clamavam pela inserção e proteção de direitos funda-

mentais, principais elementos que compreendem uma sociedade mais 

justa e igualitária, assim como foi abordado ainda neste tópico. Todavia, o 

embasamento para as manifestações supracitadas é  inaceitável nos dias 

atuais, principalmente, devido a seus meios e fins que não são compatíveis 

com a manutenção de um Estado Democrático de Direito. Não se pode, 

como bem pontua o filósofo Karl Popper (1945), compactuar ou até mesmo 

tolerar com tudo que agride a própria tolerância, bem como os próprios 
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princípios democráticos que possibilitaram a livre expressão desse tipo de 

discurso. Faz-se uma questão, sobretudo, de coerência.   

 
2. Fragilidade institucional e legitimidade corrompida 
 

Além dos malefícios evidenciados pelo discurso conservador, milita-

rista e autoritário que permeia a sociedade brasileira através das redes 

sociais, como evidenciado anteriormente, faz-se necessário abordar a pro-

blemática na qual se insere a ruptura entre democracia e 

constitucionalismo de forma mais acurada e meticulosa, de tal modo que 

se torne possível compreender as raízes do discurso que fomenta ataques 

às instituições democráticas e à própria Constituição. 

De acordo com o Pew Research Center, 83% da população brasileira 

se declara insatisfeita, enquanto apenas 16% afirma estar satisfeito com a 

democracia. Tal descontentamento, segundo a pesquisa, se dá, sobretudo, 

devido ao cerceamento de direitos individuais, à insatisfação com a Justiça, 

e à frustração com a classe política, que além de corrupta, não se preocupa 

com os interesses da população. Além disso, o ressentimento em relação à 

uma elite considerada corrupta e intangível e a ansiedade sobre rápidas 

mudanças sociais é justamente o que tem impulsionado o descrédito na 

democracia. Fernando Filgueiras (2009) analisa o problema da corrupção 

no Brasil a partir da antinomia entre normas morais e prática social, de-

fendendo a hipótese de que a prática de corrupção não está relacionada a 

aspectos do caráter do brasileiro, mas à constituição de normas informais 

que institucionalizam certas práticas tidas como moralmente degradantes, 

mas cotidianamente toleradas. Trata-se, portanto, de uma fragilidade ins-

titucional vigente. 

Conforme o estudo elaborado pela organização Transparência Inter-

nacional, o Brasil ocupa a 106ª posição no Índice de Percepção da 

Corrupção (IPC). O IPC pontua e classifica os países com base no quão 
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corrupto o setor público é percebido por executivos, investidores, acadê-

micos e estudiosos da área da transparência. O índice analisa aspectos 

como propina, desvio de recursos públicos, burocracia excessiva, nepo-

tismo e habilidade dos governos em conter a corrupção. Em meio à 

pandemia do COVID-19, que lamentavelmente já matou mais de 130 mil 

pessoas no Brasil, chega a quase R$ 1,5 bilhão o valor de contratos inves-

tigados pelas polícias Federal e Civil e pelo Ministério Público nos estados, 

por indícios de fraudes em compras e contratos assinados para enfrentar 

a doença. Incrementou-se, em decorrência desse fato, discursos extremis-

tas sugestionando ataques ao Sistema Único de Saúde, que, por sua vez, 

materializa o direito constitucional à saúde previsto no artigo 6º da Cons-

tituição Federal, indispensável à preservação de uma condição de vida 

digna aos brasileiros. 

Infelizmente, o direito social que garante um tratamento de saúde 

digno à todos os cidadãos é apenas mais um dos que são diariamente vio-

lados em detrimento da ineficiência e falta de compromisso por parte do 

aparelho estatal em cumprir sua função jurisdicional de acordo com os 

valores que norteiam a Constituição. O país tem, pelo menos, de acordo 

com o BBC e o IPEA, 6,9 milhões de famílias sem casa para morar e 101.854 

moradores de rua. Tem também cerca de 6,05 milhões de imóveis deso-

cupados há décadas. Ainda assim, movimentos que lutam pelo acesso ao 

direito à moradia, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra 

(MST), são ridicularizados por parte da sociedade brasileira. 

Além disso, persiste no Brasil a execução de políticas públicas falhas 

no que concerne o combate à violência, o que contradiz também o texto 

constitucional que responsabiliza o Estado pela manutenção da segurança 

pública. Segundo o IPEA, ainda, houve uma correlação de cerca de 32 ho-

micídios por 100 mil habitantes no Brasil, e que se manteve elevada ao 

longo dos últimos anos. Por conseguinte, observou-se, por parte da 
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população brasileira, em total contraste com os valores humanísticos que 

ganharam enorme relevância na civilização ocidental,  uma enorme into-

lerância para com a população mais marginalizada do país. Atribui-se 

ainda uma visão estereotipada da figura do delinquente, por muitas vezes 

em razão de sua raça, etnia ou classe social, o que o colocou como alvo não 

somente de um entendimento preconceituoso por parte da população, 

como também das próprias forças policiais, que compreendem, por sua 

vez, parte do funcionamento do Estado. 

Grande parte da insatisfação popular com as instituições democráti-

cas no Brasil se dá conjuntamente com o descontentamento com a maior 

corte do país, o Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o profes-

sor de Direito Constitucional da USP Conrado Hubner Mendes (2018), o 

tribunal foi capturado por ministros que “superestimam sua capacidade 

de serem levados a sério e subestimam a fragilidade da corte. Decidem (ou 

deixam de decidir) o que querem, quando querem, sozinhos ou em plená-

rio; falam o que querem e quando querem, não só nos autos e nas sessões 

públicas de julgamento mas também nos microfones de jornalistas”. Além 

disso, segundo o professor, o STF não só tirou a credibilidade da noção de 

jurisprudência como também nos sonega a possibilidade de saber quando 

uma decisão será tomada. Em certos casos, não estamos seguros sequer 

de que haverá decisão, qualquer ela que seja. 

Frente às enormes dificuldades enfrentadas pela população em fun-

ção da fragilidade institucional já evidenciada, tornou-se comum, a partir 

de 2013, o uso do aparato constitucional da livre expressão, assegurado no 

art. 5º, inciso IX, para incitar manifestações populares que clamam a ma-

terialização dos direitos constitucionais que são de alguma forma violados 

pelo poder público. Iniciou-se então uma maior participação e envolvi-

mento dos brasileiros nos assuntos de cunho político, já que, além do não 

cumprimento de inúmeras garantias constitucionais, um número 
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considerável de representantes da classe política não realizavam efetiva-

mente suas promessas de campanha, corrompendo a legitimidade que, 

através da própria decisão popular, conferiu-lhes o poder político. Tal 

questão torna-se problemática, entretanto, quando essas mesmas mani-

festações passam a se  utilizar dos mecanismos democráticos para 

instrumentalizar ataques à instituições que, embora falhas, têm enorme 

importância para a manutenção da democracia no Brasil, assim como ci-

tado anteriormente. 

 
3. Direitos humanos e fundamentais: como protegê-los e assegurá-los 
numa sociedade juridicamente encriptada? 
 

Não obstante o desrespeito contínuo, tanto por parte do poder pú-

blico, como também por certas camadas da população brasileira pela 

Constituição Federal, percebe-se, da mesma forma, um enorme descaso 

para com os princípios valorativos que a promulgaram: os intitulados Di-

reitos Humanos, institucionalizados internacionalmente através da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) em 1948. O Professor 

Paulo Endo (2018) considera que tal documento foi – e ainda é – constativo 

e não celebrativo. Ele propõe repor o que fora devassado, instaurar o que 

não pôde ser mantido, imaginar as condições capazes de universalizar 

para o conjunto dos seres humanos o que ainda se constitui como privilé-

gio de alguns. 

A Declaração assegura, em seu artigo 29º, as liberdades dos outros e 

a fim de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do 

bem-estar numa sociedade democrática. Todavia, em hipótese alguma es-

tes direitos e liberdades poderão ser exercidos contrariamente  aos fins e 

aos princípios das Nações Unidas, o que no Brasil tornou-se uma situação 

recorrente - como no caso da ativista Sara Winter, que foi presa ao 
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promover o movimento antidemocrático “300 pelo Brasil”8. No entanto, 

coloca-se em evidência: por quais motivos uma grande parcela da socie-

dade brasileira se posiciona de maneira tão cética aos direitos que lhes 

foram assegurados constitucionalmente? 

Ricardo Sanín Restrepo (2017) define esse fenômeno como o que ele 

denomina de “encriptação do poder”, que reconfigura profundamente os 

vínculos íntimos entre o poder, a política, a democracia e a diferença. Em 

outras palavras, realiza uma reconsideração do político. Dentro da encrip-

tação, a linguagem se ergue como uma barreira que mantém imunes do 

sistema os marginais e os bárbaros; em última instância, mantém o povo 

oculto e fora dos limites da linguagem - neste caso, da linguagem jurídica. 

Assegura também uma silenciosa perfeição de um sistema depredador e 

garante a destruição da democracia em seu nome, com todos os horrores 

imbuídos em seu término: guerras, violência de gênero, racismo e os inte-

resses do capital.   

Tal entrave também é abordado pela professora Carole Pateman 

(1940), em sua tese de doutorado defendida em Oxford. Para a autora, a 

participação política não se restringe a estar presente numa atividade nem 

a influenciar um determinado processo, mas está relacionada à própria 

tomada de decisões e à igualdade de poder. Paterman considera ainda que 

a apatia política é consequência da falta de oportunidade de participação 

efetiva das pessoas nas decisões relativas à suas vidas diárias, seja nos lo-

cais de trabalho ou nas comunidades onde vivem. Ela sugere a 

democratização das relações e das decisões nos locais de trabalho como 

principal elemento de uma democracia mais ativa. Isso não significa, 

 
8 A ativista Sara Winter, principal porta-voz do grupo bolsonarista autodenominado "300 do Brasil", foi presa pela 
PF (Polícia Federal) durante uma operação na manhã de hoje. Há outros cinco mandados de prisão sendo cumpridos, 
mas a PF não informou a identidade dos alvos. Eles também pertencem ao movimento e são considerados lideranças 
dele. Os manifestantes pediram intervenção militar, a volta do AI-5 (Ato Institucional Nº 5) e o fechamento do 
Congresso e do STF, um caso de retorno à ditadura militar. 



Lucas Gontijo Oliveira Alves; Gabriela de Mendonça Reis; Fernanda Lopes Barbosa | 31 

 

todavia, a substituição da democracia representativa pela democracia di-

reta no nível local. Como mencionado, Paterman acredita que a 

participação em vários contextos educaria os cidadãos a atuarem de forma 

mais efetiva no plano da política nacional, ressignificando, por exemplo, o 

ato de votar (MENDONÇA; CUNHA, 2018, apud PATEMAN, 1940). 

Utilizando-se uma linguagem mais transparente, a falta de participa-

ção e inclusão das camadas mais marginalizadas da sociedade na política 

e, principalmente, a ausência de políticas públicas expressivas que promo-

vam uma eficiente Educação em Direitos no Brasil, são os fatores 

preponderantes para uma relação cada vez menos próspera entre o cons-

titucionalismo e a democracia no país durante os últimos anos. 

O artigo 26º da DUDH, em seu inciso II, endossa que “a Educação 

deve visar à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos 

direitos do Homem e das liberdades fundamentais e deve favorecer a com-

preensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e todos os grupos 

raciais ou religiosos, bem como o desenvolvimento das atividades das Na-

ções Unidas para a manutenção da paz”. Portanto, não é plausível que em 

um país como o Brasil, mais da metade da população pensa que direitos 

humanos beneficiam quem não merece, segundo a BBC. 

Torna-se necessário, dessa forma, a instrumentalização de recursos, 

planejamentos e políticas públicas viáveis, principalmente por parte do Mi-

nistério da Educação e Cultura, principal órgão responsável pelo acesso 

dos brasileiros à cultura e ao conhecimento - sobretudo, o conhecimento 

jurídico. Ademais, a participação da iniciativa privada - como por exemplo, 

a atividade de ONGs, veículos de comunicação e os próprios profissionais 

do Direito -, também se insere como alternativa viável à problemática su-

pramencionada. Assim, tornar-se-á possível a consciência e a 

materialização de direitos constitucionalmente ratificados e uma possível 

“desencriptação” do Direito, bem como uma relação mais harmônica no 
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que tange à dicotomia entre constitucionalismo e democracia e aos pró-

prios princípios que regem um Estado Democrático de Direito. 

 
Conclusão 
 

O trabalho aqui apresentado pretendeu demonstrar como a socie-

dade brasileira pode superar a apatia em relação à democracia por meio 

da instituição da democracia direta em âmbitos mais próximos do seu co-

tidiano. Não se pretendeu aqui propor a superação da democracia 

representativa, mas sim a sua complementação por meio de um exercício 

democrático mais próximo do povo. 

A relação entre constitucionalismo e democracia foi demonstrada 

com o intuito de explicar porque a sociedade brasileira, quase sempre ex-

cluída do processo de estabelecimentos das constituições brasileiras, 

possui uma relação de desconfiança, de ataques, ou mesmo de apatia em 

relação às instituições democráticas, que mesmo falhas, são fundamentais 

para manter a democracia. 
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O constitucionalismo popular como 
instrumento de democratização da jurisdição 

 
Gabriel Percegona Santos 1 

 
 
Introdução 
 

Neste estudo, em sua primeira parte, serão analisadas as relações 

entre a jurisdição constitucional e democracia, tratando-se do aludido 

déficit democrático do Poder Judiciário. Em seguida, problematiza-se a 

relação entre democracia representativa e participativa, defendendo-se, tal 

como faz Boaventura de Sousa Santos, a necessidade de superar os 

modelos herméticos daquela, conciliando-a com esta; nesta parte, 

verificam-se os limites e possibilidades da democracia participativa na 

construção de uma cidadania que se almeja plena. 

No segundo momento, fala-se sobre o constitucionalismo popular, 

trazendo-se os ideais de alguns de seus principais teóricos, colocando suas 

premissas – e mesmo as reflexões feitas a partir das críticas a elas dirigidas 

– como horizonte a ser cogitado na busca da democratização da jurisdição. 

Diante disso, aponta-se que o constitucionalismo popular permite um 

aprimoramento do processo democrático da atividade jurisdicional, seja 

pelo maior diálogo entre as Cortes com a população, seja pela efetiva par-

ticipação do povo, como intérprete constitucional e real sujeito nos 

diálogos constitucionais. Neste sentido, aborda-se a contribuição teórica 

de Tom Donnelly, que apresenta uma agenda para o constitucionalismo 

 
1 Bacharel e mestrando vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná 
(PPGD-UFPR). Membro do grupo de pesquisa em direito civil-constitucional “Virado de Copérnico”. Assessor 
jurídico. E-mail: Gabriel_percegona@hotmail.com 
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popular e sugere a figura do “veto popular” como importante mecanismo 

de participação do povo no processo decisório na esfera jurídica. 

A partir de tais reflexões, entende-se que o constitucionalismo popu-

lar tem o condão de ampliar o debate acerca da democratização da 

jurisdição, apontando caminhos que permitam uma qualitativa participa-

ção popular como sujeito e intérprete constitucional. 

 
1. Jurisdição constitucional e democracia 
 

Nada obstante o relevante papel ocupado pela Corte no arranjo jurí-

dico-institucional brasileiro, o processo de escolha e nomeação dos 

ministros do Supremo Tribunal Federal (mas também do Superior Tribu-

nal de Justiça) remanesce desprovido de mecanismos que permitam a 

efetiva participação popular. 

O procedimento para nomeação de um ministro do STF encontra-se 

disposto no artigo 101 da Constituição Federal, que dispõe que o candidato 

deve possuir entre trinta e cinco e sessenta e cinco anos, congregando no-

tável saber jurídico e reputação ilibada. Além disso, a aprovação, a partir 

de sabatina, é competência do Senado Federal. Desta maneira, o processo 

se subdivide em quatro etapas (BRASIL, 1988). 

Primeiramente, o Presidente da República indica um nome a sua es-

colha, desde que preenchidos os requisitos constitucionais informados. 

Após, a indicação é encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça 

(CCJ) do Senado Federal, composta por 27 membros designados pelos lí-

deres dos partidos e pelo presidente da comissão, observada, “tanto 

quanto possível, a participação proporcional às representações partidárias 

ou dos blocos parlamentares com atuação no Senado Federal” (art. 78, do 

Regimento Interno do Senado). A CCJ deve elaborar um parecer sob res-

ponsabilidade do relator, o qual apresentará o candidato, apontando seu 

currículo e sua atuação profissional. Em um terceiro momento, o 
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candidato é sabatinado pela CCJ, que apresenta um relatório ao plenário 

do Senado, que deliberará sobre a matéria, aprovando ou não a candida-

tura. Caso aprovada, o Presidente da República realiza a nomeação do 

ministro (art. 84, XIV, da Constituição) (BRASIL, 1988). 

Nota-se que, em momento algum, referencia-se uma participação po-

pular mais ativa nesse processo. Ela ocorre de maneira indireta, por 

exemplo, quando os senadores realizam consultas a seu eleitorado a res-

peito do candidato, ou quando se concebe que eles são os legítimos 

representantes das pretensões do povo. E é precisamente por esses moti-

vos que se sustenta a necessidade de adoção de uma conduta diferenciada 

na atuação dos magistrado: a observação do dever de motivação da decisão 

judicial. 

O ato decisório, portanto, deve se revelar como algo distinto da mera 

subsunção do fato à norma; pelo contrário, tem-se exigido da atividade 

jurisdicional um exercício de interpretação, reflexão e fundamentação, ele-

mentos que, inclusive, legitimam a função judicante, conforme se 

ponderou. Neste sentido, a motivação, conforme leciona Michele Taruffo 

(2006, p. 166-168), “deve ser concebida como uma condição imprescindí-

vel do correto exercício da função jurisdicional e como um princípio 

fundamental de garantia dos cidadãos”, apresentando, por um lado, uma 

função endoprocessual, necessária ao conhecimento das razões da decisão 

para identificação dos equívocos e erros, e posterior impugnação de seu 

conteúdo, bem como uma função extraprocessual, consistindo num con-

trole externo sobre as razões e os fundamentos do conteúdo decisório (já 

não limitado apenas às partes ou àqueles que compõem o contexto singu-

lar do processo no qual a decisão foi prolatada). A obrigação de motivação 

se apresenta, portanto, como expressão democrática da atuação do Poder 

Judiciário, mas também como condição indispensável à legitimação desse 

exercício. 
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Ainda, ao lado desse déficit democrático de algumas instituições, 

questionam-se os limites e possibilidades da democracia representativa 

que, em certo sentido, delineia os contorno da organização do Estado bra-

sileiro. 

Na compreensão de Friedrich Muller (2000, p. 47), todas as reflexões 

que envolvam a democracia devem ter como ponto de partida a 

consideração do povo, compreendido, antes de tudo, como um agente do 

processo democrático. Neste mesmo sentido se manifestam os teóricos do 

constitucionalismo popular, que, conforme se verá, entendem que se deve 

devolver a Constituição ao povo.  

No decorrer dos séculos XIX e XX, a democracia representativa se 

estruturou como forma de governo predominante, para não se dizer 

obrigatória (COSTA, 2012, p. 299), em que o povo elege seus 

representantes para defender seus interesses perante as instituições públi-

cas e os poderes constituídos. O voto  se consolidou como o principal 

mecanismo para esta escolha. 

Nesta esteira, está a discussão sobre os limites da democracia 

representativa no que diz respeito à legitimidade de muitas das ações dos 

governantes, que podem contrariar a vontade dos representados ou de 

pelo menos parte deles. Terceiro aspecto fortemente criticado é o forma-

lismo que embebe a representação, pois centraliza no momento eleitoral 

grande parte de seu conteúdo, reduzindo, a partir daí, os canais de diálogo 

com a população. Quarto ponto importante é o arranjo político-eleitoral 

que se verifica no Brasil e que tende a manter o status quo, ou seja, manter 

no poder as mesmas elites que historicamente lá estiveram para atender 

interesses que lhes digam respeito, remetendo a população a meros 

“carimbadores de legitimidade” (SANTOS, 2002, p. 32). Em que pese 

Boaventura trabalhe especificamente com as representações dos poderes 

executivo e legislativo, também é possível perceber a existência de 
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oligarquias dentro do poder judiciário, o que endoça o que acima se expôs 

acerca do déficit democrático da judicatura (ALMEIDA, 2014). 

Mister se faz, então, tentar conciliar e complementar a face 

representativa da democracia, que tem se mostrado insuficiente, com 

aspectos da democracia direta, ou seja, sua face participativa, em que a 

população seja sujeito ativo dos processos decisórios que lhes interessem, 

contribuindo-se, assim, para o aprofundamento de ambas na reinvenção 

da emancipação social (SANTOS, 2002, p. 32). 

Busca-se o empoderamento do povo, para que passe a ser sujeito 

ativo na arena pública, com poderes de influenciar as decisões, indicar 

caminhos, sugerir propostas, aprovar ou rejeitar orçamentos etc. Essa 

estreita relação – material-substancial, e não apenas formal – entre insti-

tuições e agentes públicos e sociedade, numa espacialidade pública, bem 

como a exposição do Estado a esta espacialidade, significa sua legitimação 

e democratização constantes (MINGHELLI; GOMES, 2005, p. 43). 

Um conceito fechado de democracia pode ser extremamente 

prejudicial ao estudo que se pretende, sob pena de um reducionismo 

incompatível com seus âmbitos. Neste sentido, parece relevante a 

contribuição de Chantal Mouffe (1994), resgatando o pensamento de Gilles 

Deleuze e Félix Guattari (1997, p. 175), ao afirmar que a democracia 

moderna será sempre um devir (um à venir), devendo-se insistir não 

apenas sobre as potencialidades a realizar, mas também sobre a radical 

impossibilidade de chegada a um ponto final. Em outras palavras, a 

democracia há de ser concebida como um bem em constante vistas, posto 

que não poder ser alcançado completamente – a plena realização da 

democracia seria precisamente sua extinção. 

A partir dessa percepção, abordam-se algumas noções do constituci-

onalismo popular como horizonte a ser buscado dentro do processo de 

aprimoramento da democracia. 
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2. Breves notas acerca do constitucionalismo popular 
 

Pela moderna tradição jurídica ocidental, o Poder Judiciário é, por ex-

celência, o legítimo intérprete da Constituição. Essa configuração foi 

arquitetada há mais de dois séculos, no caso no caso Marbury vs. Madison, 

em que justice John Marshal firmou o entendimento de que a função de 

interpretar e aplicar a Constituição caberia, também, ao Poder Judiciário, 

previsão essa que não encontrava respaldo no texto constitucional. 

Os teóricos do constitucionalismo popular procuram tensionar essa 

afirmação, questionando: quem deve ser o intérprete da Constituição? A 

quem pertence a autoridade interpretativa: ao povo ou aos juízes? 

Em síntese, o constitucionalismo popular desenvolve-se nos Estados 

Unidos, e está diretamente associado à ideia de que o povo deveria assumir 

um papel mais ativo na interpretação da Constituição, ou seja, desempe-

nhar com mais autoridade seu papel de intérprete (SEROTA, 2012, p. 

1640). A teoria ganha notoriedade no contexto de ascensão dos debates 

sobre soberania popular, resgate constitucional e republicanismo cívico, a 

partir dos quais se desenvolve a ideia de que o judiciário perde a respeita-

bilidade como intérprete final da Constituição nos últimos anos, surgindo 

críticas à visão juricêntrica do constitucionalismo 

A teoria não é monolítica, comportando, assim, diversas abordagens, 

metodologias e conclusões.  No entanto, é possível estabelecer pontos co-

muns, especialmente a partir da obra referencial sobre a temática: o livro 

The People Themselves: popular constitutionalism and judicial review, de 

Larry Kramer. O principal vértice do consenso é a crença de que a popula-

ção deveria participar do processo decisório constitucional. (DONNELLY, 

2012, p. 160-162).  Kramer, contudo, é mais radical em sua teoria, uma vez 

que advoga por um constitucionalismo popular na sua forma pura: qual 

seja, defendendo a substituição da Suprema Corte pelo povo como 
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intérprete final da constituição, sem deslegitimar e negar às cortes seu po-

der de revisão (KRAMER, 2004, p. 208). 

Para Kramer (2004, p. 959), “o papel do povo não está limitado a atos 

ocasionais de criação constitucional, mas sim a um controle ativo e contí-

nuo sobre a interpretação e implementação da Constituição sem que o 

Supremo Tribunal possa monopolizar sua interpretação”. Contudo, a per-

cepção, pelo povo, do protagonismo de seu papel, decorreria do fato de que 

a preeminência do Judiciário gera desincentivo nos cidadãos, que pensam 

não possuírem legitimidade para contrariar os juízes da Suprema Corte. 

“A inexistência de fomento da legitimidade popular incide, de forma direta, 

na promoção de uma inverdade, que a interpretação da Constituição per-

tenceria ao Poder Judiciário, exclusivamente.” (OLIVEIRA; GOMES, 2018, 

p. 16) 

Além disso, para Kramer, no constitucionalismo popular, a interpre-

tação não necessitaria ocorrer apenas no âmbito dos tribunais, podendo 

ocupar outros espaços da arena política, o que dialoga com o que acima se 

ponderou acerca das limitações da democracia representativa e da neces-

sidade de superá-la. 

Também são importantes para a construção da teoria do constituci-

onalismo popular, as contribuições de Richard Parker e Mark Tushnet. 

Parker, ao se referir sobre a participação popular, de uma comunidade em 

geral, na política, apresenta a noção de energia política do povo comum 

(political energy of ordinary people), que admitiria duas proposições: a que 

partiria de uma noção de “sensibilidade popular” e a outra da “sensibili-

dade anti-popular”. 

A sensibilidade populista concebe a ausência da energia política do 

povo comum como um problema, uma deficiência, algo nocivo ao aprimo-

ramento da democracia. Para os que compartilham das premissas dessa 

visão, a participação popular melhora a qualidade do governo, sendo 
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mecanismo essencial para evitar a opressão na busca da emancipação so-

cial (PARKER, 1993, p. 552-556). 

Os que partem do posicionamento anti-populista, enxergam essa 

energia como um problema, como uma ameaça à paz social. O povo é visto 

como multidão de “qualidade inferior” e de embasamento político menos 

refinado, com características de impulsividade, egoísta, ensimesmado e 

emocional, enquanto a elite é concebida como racional, bem informada, 

complexa, de visão a longo prazo, com espírito público e de mente aberta 

(PARKER, 1993, p. 552-554). 

Mark Tushnet (1999), por sua vez, apresenta um posicionamento 

mais radical, ao rejeitar a noção de supremacia judicial, também critica a 

possibilidade de existência de um judicial review pelas Cortes. Em suas 

palavras, “A constitucionalidade dos atos do Congresso não deve ser re-

vista por qualquer corte de justiça nos Estados Unidos” (TUSHNET, 2011, 

p. 581). 

Assim, conforme visto, embora apresentem um argumento poderoso 

em favor de uma abordagem democratizada da interpretação constitucio-

nal, Kramer e os constitucionalistas populares em geral, fornecem poucos 

detalhes sobre como essa reforma funcionaria na prática. 

Daí exsurgem duas perguntas: Como o próprio povo pode interpretar 

e fazer cumprir a Constituição diretamente? As pessoas realmente sabem 

sobre o ato de interpretação constitucional, ou seja, as pessoas estão ade-

quadamente preparadas para enfrentar os encargos interpretativos dessa 

atividade? 

Michael Serota (2012) aborda essas questões, apontando as lacunas 

da teoria do constitucionalismo popular, a partir das ideias de fidelidade 

constitucional e competência interpretativa. 

Para o autor, fidelidade constitucional ou o ato de “ser fiel à 

Constituição em sua interpretação”, não é uma virtude, mas uma pré-
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condição, um objetivo da interpretação constitucional, uma obrigação, 

precisamente, que tem implicações importantes para o teoria do 

constitucionalismo popular. Primeiro, confirma a proposição básica que 

entende que o povo é tanto intérprete como os juízes. Em segundo lugar, 

a obrigação sugere que a conveniência normativa do constitucionalismo 

popular está necessariamente enraizada na capacidade das pessoas de 

cumprir essa obrigação por rotina, ou seja, trata-se de uma capacidade que 

se exerce naturalmente (SEROTA, 2012, p. 1666) 

Assim, a fidelidade constitucional exige que o intérprete saiba algo 

sobre o objeto e o processo de interpretação, demonstrando um nível 

básico de conhecimento e capacidade de raciocínio relevante para 

interpretação da Constituição. Em outras palavras, o exercício de toda 

autoridade interpretativa deve ser feito fielmente, e a capacidade de 

interpretar fielmente a Constituição exige, no mínimo, a aquisição de 

certas competências. 

A competência interpretativa, por sua vez, se bifurca em dois 

elementos: conhecimento e raciocínio constitucional. O primeiro elemento 

é representado pelo conhecimento das fontes e dos princípios sobre os 

quais elas se apoiam. Desta forma, o intérprete deve conhecer, além do 

texto, a estrutura da Constituição, os elementos históricos que subjazem à 

sua criação, os precedentes judiciais. 

No entanto, muitas questões não podem ser respondidas apenas com 

uma simples referência ao texto. A atividade jurisdicional deve se efetivar 

não apenas a partir da mera subsunção do fato ao texto legal, mas exige 

um outro atributo: o envolvimento em um raciocínio constitucional, que é 

precisamente a capacidade de pesar, avaliar o texto e compatibilizá-lo com 

os princípios nele contidos, especialmente na apreciação de situações que 

transcendem o problema individual. 
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Outra crítica dirigida à teoria é feita por Erwin Chemerinsky (2004), 

para quem existiria, entre os constitucionalistas populares, uma romântica 

suposição de que as pessoas são confiáveis para a administração dos valo-

res da Constituição. Alerta, portanto, para o perigo de adoção de um 

discurso majoritarista que se revista como tirania da maioria; neste ponto, 

reacende a tensão entre constitucionalismo e democracia. 

Portanto, Chemerinsky (2004) entende que conferir tamanha impor-

tância à decisão do povo mostra-se como prejudicial ao papel 

contramajoritário que deve ser exercido pela Suprema Corte. Retoma-se, 

ainda, a crítica que se faz ao se perguntar sobre quem, do povo, possui essa 

legitimidade de interpretar a Constituição, uma vez que “o povo” não pode 

ser visto com entidade abstrata e despersonalizada. 

 
3. Contribuições do constitucionalismo popular para o aprimoramento da 
democracia 
 

Conforme afirmado no introito desse trabalho, apresenta-se o cons-

titucionalismo popular como enunciador de premissas importantes para a 

reconfiguração do arranjo democrático, orientando novas práticas, discur-

sivas ou institucionais, no aprimoramento da democracia. Ciente de suas 

limitações, especialmente na enunciação de atitudes concretas para efeti-

vas as disposições teóricas, foram apresentadas algumas críticas à teoria. 

Com base nesses arranjos, de premissas e contrapontos a elas, é que se 

pretende indicar algumas contribuições factíveis e de adoção possível no 

cenário jurídico-constitucional brasileiro atual. 

Neste sentido, parte-se das contribuições teóricas de Tom Donnelly 

(2012), que vê positivamente as potencialidades do constitucionalismo po-

pular. O autor entende que os constitucionalistas populares, no lugar de 

uma crítica incisiva ao arranjo judicial, deveriam construir uma agenda 

comprometida com a autonomia popular e com o constitucionalismo. Em 
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síntese, defende que “o constitucionalismo popular é melhor concebido 

como uma revolução institucional focada na reforma do sistema constitu-

cional para a promoção da competência cívica, do ativismo dos cidadãos e 

da responsividade eleitoral.” (BOEING, 2019, p. 55) 

A partir disso, Donnelly (2012, p. 186) apresenta uma agenda para o 

constitucionalismo popular, que inclua reformas que: a) acelerem o sis-

tema político; b) ampliem a competitividade das eleições; c) diminuam a 

distância entre as decisões judiciais e a visão constitucional do povo; d) 

aprimorem a confiança e a competência cívica, além de propor e) o veto 

popular. 

Ao tratar da paralisia legislativa, Donnelly (2012) entende que se deve 

acelerar o sistema político e capacitar o Congresso para agir em sua visão 

constitucional, propondo uma solução em duas vertentes: por um lado, 

com a eliminação das práticas de obstrução (“filibuster”), por meio das 

quais os congressistas obstaculizam que uma medida ou pauta seja levada 

à votação, e por outro, com a defesa do poder do Congresso em face de 

investidas do Judiciário (DONNELLY, 2012, p. 181). No sistema jurídico es-

tadunidense, para se assegurar uma visão constitucional que reflita as 

opiniões do povo, são importantes o bicameralismo, o veto presidencial e 

a revisão judicial, mas também são necessárias “modestas reformas” des-

tinadas a fazer frente à paralisia legislativa (DONNELLY, 2012, p. 182). 

Por sua vez, em relação à competitividade eleitoral, o autor propõe a 

existência de freios (checks) eleitorais acionados sempre que o sistema 

constitucional revele uma performance insuficiente. Neste sentido, exem-

plifica com a informação de que, nada obstante o Congresso seja 

impopular, seus membros são reeleitos em mais de 90% das vezes. Sugere 

duas medidas para acelerar a competitividade: a alteração do sistema de 

financiamento das campanhas eleitorais, com destinação de recursos 
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adicionais aos novos candidatos e aumento no número de distritos eleito-

rais competitivos (DONNELLY, 2012, p. 182-183). 

No contexto brasileiro, algumas outras alternativas podem ser pen-

sadas para a oxigenação do processo democrático no âmbito das eleições, 

como, por exemplo, a destinação de cotas de gênero não apenas na esfera 

intrapartidária, mas nas cadeiras a serem ocupadas no Congresso, e a ne-

cessidade de se conferir maior transparência aos processos 

intrapartidários. 

O argumento de Donnelly para defender a reforma judiciária que 

aproxime as decisões judiciais da visão constitucional do povo, seria a de 

que os juízes da Suprema Corte, por terem mandato vitalício, com o passar 

dos anos, profeririam decisões que não refletiriam a visão atual do povo 

americano. Assim, havendo maior trânsito de justices, ao longo do tempo 

haveria maior controle da população sobre as decisões do Tribunal, pelo 

fato de os julgadores, contemporâneos e mais próximos do povo, emiti-

riam decisões consentâneas com a opinião pública (DONNELLY, 2012, p. 

183-184). 

Por fim, e aqui residem possíveis soluções às vicissitudes apontadas 

pelos críticos do constitucionalismo popular, o autor advoga pelo aprimo-

ramento da confiança e da competência do povo. Não se está a falar de 

uma erudição ou uma formação exaustiva, mas do empenho de esforços 

para o aprimoramento do conhecimento constitucional, pela população, 

bem como o fomento à adoção de um raciocínio para aplicação e interpre-

tação da Constituição. Além disso, o autor sugere a utilização do ensino 

jurídico-constitucional nas escolas, nos fóruns públicos, nos debates co-

munitários e na mídia, para promover uma agenda que fomente a cultura 

constitucional contemporânea a superar a ideia de supremacia judicial 

(DONNELLY, 2012, p. 185). 
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Para Donnelly (2012, p. 188), no que toca a sua proposta do voto po-

pular, as decisões tomadas por cinco votos a quatro geralmente refletem a 

tentativa de uma maioria em modificar ou alternar posições anterior-

mente existentes na Corte. Dessa maneira, o veto possibilitaria a 

intervenção da população, concordando ou não com a promoção da mu-

dança de entendimento. O sistema só seria alterado nas situações em 

houvesse uma disputa entre duas construções plausíveis. 

Para a concretização desse processo, seria importante a existência de 

um lapso temporal entre a decisão da Corte e o referendo popular, o que 

permitiria uma deliberação qualitativa por parte do povo. Dessa maneira, 

a votação ocorreria apenas posteriormente a um período de discussões pú-

blicas. Note-se, neste sentido, a importância do debate e da deliberação, 

bem como do fomento à criação de espaços de efetiva participação popular 

na construção da democracia, que não deve estar centrada apenas no mo-

mento eleitoral, como se aludiu no primeiro capítulo deste trabalho. 

O veto popular elevaria o povo acima da Suprema Corte dentro da 

hierarquia constitucional, ainda que a Corte permanecesse com o poder de 

decisão final na maioria das situações. Tem destaque, portanto, o papel 

simbólico de inserir o povo como personagem do processo deliberativo e 

decisório, ou seja, como agente constitucional, removendo-o da inércia cí-

vica (BOEING, 2019, p. 60). Isso, com o tempo, criaria uma cultura jurídica 

peculiar em que a população, espontaneamente ou, como defende Kramer, 

por hábito, naturalmente, se veria como intérprete da Constituição. 

À objeção de que os cidadão estariam embebidos numa crise de “ig-

norância cívica” (BOEING, 2019, p. 60), com baixa adesão aos 

procedimentos eleitorais e emissão de opiniões superficiais e, muitas ve-

zes, fundadas em fatos inverídicos, Donnelly (2012, p. 190-191) responde 

que, ao contrário do que ocorreria nos referendos estaduais, no voto po-

pular os cidadãos concentrariam sua atenção em uma questão 
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constitucional específica, às vezes, menos complexa que a compreensão de 

algum elemento do processo eleitoral 

Em síntese, a implementação do voto popular, reconfigurando a per-

cepção do povo acerca de seu papel no processo decisório constitucional, 

munida desse novo ônus, o exerceria com maior precisão, buscando se in-

formar e compreender as questões próprias do constitucionalismo, 

podendo exercer decisões de segunda ordem, ou seja, raciocinar para além 

dos casos concretos. 

Num contexto de valorização dos precedentes, como no Brasil, espe-

cialmente após a edição do Código de Processo Civil, passou-se a defender 

os ideais de segurança jurídica, previsibilidade e igualdade nas decisões 

que envolvam situações equivalentes. Essas premissas, além de se encon-

trarem presentes no texto positivado, em especial, na Constituição Federal 

(art. 5º, XXXVI), têm sido assimiladas como importantes vetores a serem 

observados pelos operadores do direito. Assim, para que a certeza jurídica 

se realize, é fundamental que a interpretação do direito pelos tribunais, em 

determinado tempo e espaço, para situações similares ou idênticas, tenha 

os mesmos sentidos e permanências, sob pena de se gerar oscilação e des-

continuidade jurisprudencial. 

Nessa esteira, fortalecendo-se o diálogo das Cortes com a população, 

a atividade jurisdicional seria revestida de maior segurança e estabilidade, 

havendo maiores fundamentos para a realização do distinguishing ou 

overruling. Desta forma, Donnelly aponta possíveis caminhos para maior 

efetividade da participação popular no processo decisório, sem que se re-

tire dos tribunais seu papel essencial de intérprete da Constituição. 

 
Considerações finais 
 

Conforme se viu, existe um posicionamento que concebe que a ativi-

dade jurisdicional, especialmente no âmbito dos tribunais superiores, é 
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deficitária em termos democráticos, seja pelo fato de os ministros não se-

rem eleitos diretamente, seja pela falta de maior diálogo das Cortes com a 

população, especialmente quando se trata de decisões com repercussão so-

cial mais evidente. 

Viu-se, a partir disso, que a democracia é um conceito aberto, cuja 

realização deve ser radicalmente buscada. Assim, não se mostra mais su-

ficiente apenas em sua forma representativa, exigindo-se novas reflexões 

sobre o papel do povo no processo de construção desse devir. No que aqui 

se expôs, preciso pensar como a participação mais efetiva da população 

pode se revelar como instrumento de democratização da jurisdição, espe-

cialmente nos Tribunais Superiores.   

Com essa percepção, abordaram-se algumas noções do constitucio-

nalismo popular como horizonte a ser buscado dentro do processo de 

aprimoramento da democracia, especialmente a partir das colocações de 

Larry Kramer, Richard Parker e Mark Tushnet. Após, foram apresentadas 

algumas críticas ao constitucionalismo popular, com as ponderações de 

Michael Serota e Erwin Chemerinsky. 

Após, com alguns pressupostos do constitucionalismo popular, bem 

como o resultado a que se chega a partir das críticas a eles dirigida, reflete-

se como eles permitem um aprimoramento do processo democrático da 

atividade jurisdicional, seja pelo maior diálogo entre as Cortes com a po-

pulação, seja pela efetiva participação do povo, como intérprete 

constitucional e real sujeito nos diálogos constitucionais. Neste sentido, 

abordou-se a contribuição teórica de Tom Donnelly, que apresenta uma 

agenda para o constitucionalismo popular e sugere a figura do “veto po-

pular” como importante mecanismo de participação do povo no processo 

decisório na esfera jurídica. 

A partir desses enunciados, foram indicados alguns possíveis cami-

nhos ao aprimoramento da democracia no âmbito jurisdicional. Este 
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trabalho, portanto, se insere nessa problematização, e pretende-se inserir 

na construção de efetivas medidas para a qualitativa participação da po-

pulação como intérprete da Constituição ou, ao menos, como sujeito 

dotado de conhecimento e raciocínio constitucional, hábil a compor a es-

fera pública na discussão de temas com impacto social, decididos pelos 

tribunais nacionais. 
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O controle de convencionalidade da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos e a possibilidade 
de um diálogo transconstitucional de suas decisões: o 

caso do Povo Indígena Xucuru e seus membros vs. 
Brasil 

 
Nicole Marie Trevisan 1 

 
 
1. Introdução 
 

A proteção aos direitos humanos é uma das principais tarefas das or-

dens jurídicas atuais, visando garantir a salvaguarda nos Estados 

democráticos. Através da maior integração da sociedade, casos relaciona-

dos a direitos humanos e limitação do poder deixaram de ser tratados 

somente pelo direito interno de cada país, para assumir relevância inter-

nacional, fazendo com que os Estados ofereçam respostas para as 

problemáticas suscitadas por meio de uma relação transversal entre or-

dens jurídicas, para solucionar problemas constitucionais comuns.  

O presente artigo aborda a teoria transconstitucionalista proposta 

por Marcelo Neves, em diálogo entre a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos (Corte IDH) e os Estados signatários da América Latina, como 

uma forma de fortalecimento e troca de experiências na resolução de pro-

blemas constitucionais (aqui voltados aos direitos humanos 

fundamentais).  
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Para tanto, a pesquisa utiliza o método qualitativo, de natureza ex-

ploratória, com o procedimento teórico e documental, através da análise 

de conteúdo e fora dividida em cinco tópicos. São analisados, o histórico e 

os principais elementos do sistema interamericano de proteção dos direi-

tos humanos; o exame do controle de convencionalidade, função da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos e suas implicações nos Estados na-

cionais que a ratificaram. Ulteriormente, será realizada análise do 

transconstitucionalismo, através da justificativa de Marcelo Neves, forne-

cendo elementos para a abertura de “conversações” entre as ordens 

jurídicas e o sistema interamericano de direitos humanos. Por fim, inves-

tigar-se-á por meio da análise jurisprudencial da Corte IDH e o caso do 

povo indígena Xucuru, do estado de Pernambuco, em um litígio contra o 

Estado brasileiro.  

Os registros sobre esse povo datam do século XVI e desde então, a 

ocupação sofre transformações devido aos violentos processos de expro-

priação de suas terras. No caso são utilizados diversas fontes de direito 

indígena, como convenções da Organização Internacional do Trabalho 

compondo o diálogo, assim como referência a diversos casos julgados pela 

Corte, enfatizando a semelhança desta controvérsia na região.  

 
2. O sistema de proteção dos direitos humanos na américa latina 
 

Os principais instrumentos internacionais de proteção dos direitos 

humanos surgem inicialmente como uma tentativa de se evitar a repetição 

das violações cometidas por sistemas totalitários (TRINDADE, 2011); o 

tema tornou-se como um dos mais relevantes de status obrigatório na 

agenda internacional. 

A partir da assinatura da Declaração da Organização das Nações Uni-

das de 1948, a proteção dos direitos humanos passa a ser considerada não 

mais como assunto interno de cada Estado, mas como interesse comum 
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de toda humanidade. Esse processo de universalização dos direitos huma-

nos, por sua vez, acarretam a formação de sistemas de proteção voltados 

à garantia desses direitos como o Sistema Universal de Proteção, as Nações 

Unidas e os Sistemas de Regionais de Proteção mais consolidados atual-

mente, o Europeu, Americano e o Africano.  

 

[...] a Declaração Universal dos Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 

1948, colocou as premissas para transformar os indivíduos singulares e não 

apenas os Estados em sujeitos jurídicos de direito internacional, tendo assim, 

por conseguinte, iniciado a passagem para uma nova fase do direito interna-

cional, a que torna esse direito não apenas o direito de todas as gentes, mas o 

direito de todos os indivíduos (BOBBIO, 2004, p. 139). 

 

No contexto do continente americano em 1948, surge a Organização 

dos Estados Americanos (OEA) e a carta fundadora que culminou na apro-

vação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem. Foi 

criada em 1959, a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, órgão 

que passou a receber e examinar reclamações de indivíduos contra viola-

ções a direitos humanos ocorridas nos Estados Partes.  

Sucessora das Conferências Pan-americanas e da União Pan-ameri-

cana (1910), a Organização dos Estados Americanos (OEA) é a mais antiga 

organização regional em atividade, e tem por finalidade construir uma or-

dem de paz e de justiça no continente americano, promover a 

solidariedade e a cooperação mútua entre os Estados da região e defender 

a soberania, a integridade territorial e a independência de seus membros. 

Princípios e objetivos estão estabelecidos na carta da Organização dos Es-

tados Americanos, aprovada na IX Conferência Internacional Pan-

Americana, realizada em Bogotá, em 1948. A Organização dos Estados 

Americanos é formada por 35 Estados membros, além de países e a União 

Europeia em caráter de observadores permanentes (ITAMARATY, 2019).  
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A Organização dos Estados Americanos tem como foco, a promoção 

da boa convivência entre os países americanos e aumento da qualidade de 

vida dos cidadãos das nações das Américas, defesa dos direitos humanos e 

da democracia e erradicação da fome e miséria. 

Em novembro de 1969 foi adotada a Convenção Americana sobre Di-

reitos Humanos (CADH), também conhecida como Pacto de São José da 

Costa Rica.  Nesse instrumento, que disciplina em detalhes os deveres dos 

Estados Partes na organização e estrutura de forma definitiva do Sistema 

Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos (SIPDH), previa-se a 

criação de uma Corte para julgar as violações ocorridas na região. A Con-

venção entrou em vigor em 1978, após alcançar o mínimo de onze 

ratificações, e, no ano seguinte, na mesma cidade de São José da Costa 

Rica, foi fundada a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 

IDH). 

O procedimento para consideração de casos de violação de direitos 

humanos no âmbito do Sistema Interamericano é simples: pessoa, grupo 

de pessoas ou entidade não governamental legalmente constituída em um 

ou mais Estados membros da Organização, pode apresentar à Comissão 

Interamericana petições que contenham denúncias de violação de qual-

quer dos direitos e garantias tutelados pela Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos. Para que uma petição seja admitida, deverá o recla-

mante descrever os fatos, as violações alegadas e as respectivas vítimas, 

indicando o Estado responsável pela violação e as gestões que levaram ao 

esgotamento dos recursos de jurisdição interna (AGU, 2018), antes de ser 

acionado o Sistema Interamericano. 

O critério adotado pela SIPDH, segundo o qual devem ser esgotados 

todos os recursos da jurisdição interna, tem como objetivo permitir ao Es-

tado resolver a nível doméstico as suas obrigações, assim como reforçar o 
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seu critério subsidiário e complementar ao sistema de proteção interno. 

Conforme expresso na Convenção:  

 

Artigo 46. 1. Para que uma petição ou comunicação apresentada de acordo com 

os artigos 44 ou 45 seja admitida pela Comissão, será necessário: a que hajam 

sido interpostos e esgotados os recursos da jurisdição interna, de acordo com 

os princípios de direito internacional geralmente reconhecidos (CADH, 1969). 

 

Essa regra comporta exceções e como recomenda a CADH, as dispo-

sições da alíneas a do inciso 1 não será aplicada quando não existir, na 

legislação interna do Estado, o devido processo legal para a proteção do 

direito ou direitos que se alegue tenham sido violados; não se houver per-

mitido ao presumido prejudicado em seus direitos, o acesso aos recursos 

da jurisdição interna, ou houver sido ele impedido de esgotá-los; e houver 

demora injustificada na decisão sobre os mencionados recursos (CADH, 

1969).  

 
3. O controle de convencionalidade da corte IDH 
 

O controle da convencionalidade e o diálogo entre jurisdições consti-

tui tema de especial relevância e complexidade para a cultura jurídica 

contemporânea, refletindo a emergência de um novo paradigma 

(PIOVESAN, 2012). O diálogo oferece maior proteção aos direitos huma-

nos e adquire relevância para o sistema interamericano por meio da 

incorporação de jurisprudências e princípios (PIOVESAN, 2012). Ne-

nhuma ordem constitucional existe de maneira autônoma e independente; 

pelo contrário, responde sempre a uma relação de intercâmbio com o en-

torno. Isto significa que os fenômenos de recepção, diálogo e intercâmbio 

jurídicos são necessários e apresentam-se nas mais variadas modalidades 

(GARCÍA, 2010). 
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A Comissão Interamericana foi criada em 1959, com a finalidade de 

sanar a carência de órgãos especificamente encarregados de velar pela ob-

servância dos direitos humanos no sistema. Cabe à Comissão fazer 

recomendações aos governos dos Estados Partes; prever a adoção de me-

didas à proteção dos direitos humanos; preparar estudos e relatórios; 

solicitar informações aos governos acerca da efetiva aplicação da Conven-

ção, e ainda submeter um relatório anual à Assembleia Geral da 

Organização dos Estados Americanos (PIOVESAN, 2011). No entanto, a 

Corte iniciou seus trabalhos em 1979 essencialmente com duas funções: a 

contenciosa, a qual determina se um Estado violou algum dos direitos es-

tipulados na Convenção Americana sobre Direitos Humanos; e a 

consultiva, em que qualquer membro da Organização dos Estados Ameri-

canos (OEA) possui a faculdade de solicitar parecer da Corte para 

interpretar a Convenção ou outro tratado sobre direitos humanos (CORTE 

IDH, 2019). 

A Corte possui competência para examinar denúncias de que um Es-

tado violou direito protegido na Convenção. Caso a Corte reconheça a 

ocorrência da violação, determinará quais medidas serão tomadas para a 

restauração do direito violado e ainda pode condenar o Estado a uma justa 

compensação à vítima. Ademais, a decisão proferida pela Corte possui 

força jurídica obrigatória, cabendo ao Estado condenado seu imediato 

cumprimento, porém, é necessário que o Estado reconheça a jurisdição da 

Corte (PIOVESAN, 2011).  

Quando um Estado se torna parte do tratado internacional, o poder 

judiciário está internacionalmente obrigado a exercer um controle de con-

vencionalidade entre as normas internas e a Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (CORTE IDH, 2019).  

A Corte se apresenta como uma instituição judicial independente e 

autônoma, cujo objetivo precípuo é a aplicação e interpretação da 
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Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Com o funcionamento da 

referida Corte, é possível que sejam julgados casos contrários aos Estados 

nacionais por violação de direitos humanos, prolatando-se uma sentença 

que deverá ser cumprida pelo Estado, sob pena de serem aplicadas sanções 

de natureza política perante a Organização dos Estados Americanos. A ob-

servância dos direitos humanos e a prevalência da dignidade da pessoa 

humana, ganham destaque no contexto americano, e o reconhecimento da 

jurisdição da Corte Interamericana por parte dos Estados, garante aos in-

divíduos uma importante e eficaz esfera complementar de garantia aos 

direitos humanos, sempre que as instituições nacionais se mostrem omis-

sas ou falhas. 

A Corte deve exercer a competência contenciosa considerando a res-

ponsabilidade do Estado pela violação, uma vez que este se obrigou, ao 

ratificar a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a não só garan-

tir, como prevenir e investigar, usando todos os recursos que dispuser 

para impedir as violações da Convenção Americana. O corpo jurispruden-

cial da Corte Interamericana (sentenças e opiniões consultivas) forma o 

que se chama de “bloco de convencionalidade” (em paralelo ao conhecido 

“bloco de constitucionalidade”), que deve servir de paradigma e referencial 

ético aos juízes e tribunais nacionais, quando do exercício de compatibili-

zação das normas domésticas com as do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos (MAZZUOLI, 2011). 

O crescimento de casos que consagram a responsabilidade internaci-

onal do Estado por violação aos direitos humanos, demonstra a 

necessidade de combinar a sistemática nacional e internacional de prote-

ção, à luz do princípio da dignidade humana, pois, assim, conjugam-se os 

sistemas internacionais e nacionais para o fortalecimento dos mecanismos 

de responsabilização do Estado (TRINDADE, 2011).  
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A incorporação da normativa internacional de proteção no direito interno dos 

Estados constitui alta prioridade em nossos dias: pensamos que, da adoção e 

aperfeiçoamento de medidas nacionais de implementação depende em grande 

parte o futuro da própria proteção internacional dos direitos humanos. Na 

verdade, no presente domínio de proteção o direito internacional e o direito 

interno conformam um todo harmônico: apontam na mesma direção, desven-

dando o propósito comum de proteção da pessoa humana. As normas 

jurídicas, de origem tanto internacional como interna, vêm socorrer os seres 

humanos que têm seus direitos violados ou ameaçados, formando um orde-

namento jurídico de proteção (TRINDADE, 2011, p.402). 

 

A partir da vigência da Emenda Constitucional n.45/2004, os trata-

dos internacionais de direitos humanos de que o Brasil faz parte, tornam-

se parâmetro para controle de compatibilidade vertical difuso ou concen-

trado. É nesse momento que se abre o debate para a existência de um 

controle de convencionalidade no direito pátrio, além do conhecido con-

trole de constitucionalidade. Foi adicionado o §3º ao artigo 5º da 

Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), tendo o mencio-

nado dispositivo a seguinte redação: “Os tratados e convenções 

internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos 

dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais”.  

Essa inovação realizada pelo legislador possibilita que os tratados que 

ingressarem no ordenamento jurídico brasileiro, respeitando determinado 

quórum de aprovação, sejam equiparados às emendas constitucionais. 

Além de materialmente constitucionais, por observância do §2º do mesmo 

artigo 5º, algumas disposições decorrentes de tratados de direitos huma-

nos passam a ser também formalmente constitucionais, quando 

internalizados com respeito ao rito constitucionalmente exigido.   

A proteção dos direitos e garantias fundamentais aparece como fun-

damento para um Estado Democrático de Direito (FERREIRA FILHO, 
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2010). Devem ser protegidos pelo Estado e servir de parâmetro para novas 

leis, em respeito à dignidade da pessoa humana e à prevalência dos direitos 

humanos.    

No direito internacional contemporâneo, a jurisdição estatal deixa de 

ser suficiente para enfrentar algumas questões, que passam a ser debati-

das e observadas no âmbito internacional, além de passíveis de 

monitoramento e responsabilização, quando descumpridas (TRINDADE, 

2011). Há uma comunicação entre o direito interno e o direito externo que 

não pode, e nem deve ser ignorada pelo legislador e pelo intérprete do 

direito, principalmente no momento de aplicação de normas provenientes 

de tratados (NEVES, 2014). O Estado não pode se abster de cumprir o 

compromisso internacional com a justificativa pautada em seu direito in-

terno, sob risco de responsabilização internacional.  

O controle de convencionalidade permite a aplicação do duplo grau 

de compatibilidade vertical das normas infraconstitucionais. Assim, para 

serem válidas, as normas infraconstitucionais, além de serem coerentes 

com o texto constitucional, devem ser compatíveis com os tratados inter-

nacionais ratificados pelo país (MAZZUOLI, 2013). O controle tem como 

finalidade garantir a eficácia das legislações internacionais, e permitir que 

sejam dirimidos conflitos entre normas internas e internacionais, po-

dendo, ser efetuado pela própria Corte Interamericana de Direitos 

Humanos ou pelos tribunais internos dos países que fazem parte de tal 

Convenção (GUERRA, 2014).   

A Constituição Federal de 1988 acolhe os tratados e convenções de 

direitos humanos como sendo materialmente constitucionais, indepen-

dentemente de obediência a quórum de maioria qualificado no ato de sua 

aprovação. É a interpretação dada ao §2º de seu artigo 5º, cuja redação 

dispõe que: “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não ex-

cluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 
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dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte”. A diferença consiste em que, os tratados que tenham ingressado no 

ordenamento jurídico sem a maioria qualificada prevista pela magna 

carta, somente possuam status ou nível constitucional, enquanto aqueles 

que respeitam o referido quórum sejam, conforme o dispositivo constitu-

cional, equivalentes às normas da Constituição, material e formalmente. 

Essa diferenciação é de grande relevância, uma vez que definirá os casos 

em que é possível o controle concentrado e o controle difuso da convenci-

onalidade (MAZZUOLI, 2013; PIOVESAN, 2008; ROCHA, 2009).  

Em 2006, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, pela pri-

meira vez, menciona sobre a existência de um controle de 

convencionalidade das leis. No caso Almonacid Arellano e outros Vs. Chile, 

a sentença declara, em seu parágrafo 124, que:   

 

La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al im-

perio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes 

en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado 

internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del apa-

rato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque 

los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la 

aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen 

de efectos jurídicos. En otras palabras, el Poder Judicial debe ejercer una espe-

cie de “control de convencionalidad” entre las normas jurídicas internas que 

aplican en los casos concretos y la Convención Americana sobre Derechos Hu-

manos. En esta tarea, el Poder Judicial debe tener em cuenta no solamente el 

tratado, sino también la interpretación que del mismo ha hecho la Corte Inter-

americana, intérprete última de la Convención Americana.  

 

A partir desse caso, é verificado que a Corte Interamericana defende 

a realização do controle de convencionalidade por tribunais locais como 

questão de ordem pública internacional (MAZZUOLI, 2013). A Corte desde 
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que iniciou as suas atividades realiza o controle de convencionalidade das 

normas internas dos Estados Partes, uma vez que é um tribunal interna-

cional, e essa é a sua função. Com o referido julgamento, a Corte 

Interamericana passa a propor a obrigatoriedade do controle, de forma 

prioritária, para os tribunais internos dos países (MAZZUOLI, 2013).  

A Corte Interamericana de Direitos Humanos reitera o seu entendi-

mento acerca do controle de convencionalidade no parágrafo 128, da 

sentença referente ao Caso dos Trabalhadores Demitidos do Congresso Vs. 

Peru, cujo julgamento se deu em novembro de 2006. Na sentença, reforça-

se a ideia de que os juízes locais estão submetidos às convenções e tratados 

ratificados pelo Estado, devendo zelar pela correta aplicação desses, e im-

pedir que seus efeitos sejam diminuídos ou anulados por leis contrárias às 

suas disposições. Afirma-se, inclusive, que esse controle pode se dar de ex 

officio (OEA, 2006). 

Nos julgados da Corte, expressam o quanto é importante a atuação 

do controle por parte dos Estados. O controle de convencionalidade por 

parte da CIDH é realizado somente em casos excepcionais de omissão in-

terna, de forma subsidiária; em caso da falta dessa ou de exercício 

insuficiente por parte do Estado, deverá a Justiça Internacional atuar, tra-

zendo para si a competência de controle em último grau, decisão que o 

Estado tem o dever de cumprir.  

Importante enfatizar a evolução da medidas informadas pelos juízes 

interamericanos do controle de convencionalidade nas sentenças proferi-

das ao longo dos anos. O controle pode ser realizado por um juízo ou 

tribunal, podendo ser através da via difusa, onde o juiz ou tribunal poderá 

administrá-la; ou pela via concentrada, onde o controle concentra-se em 

um tribunal somente. O magistrado tem o dever de análise do controle de 

compatibilidade vertical dos direitos internos em relação aos Direitos In-

ternacionais vigentes no Estado; isso dependendo do caso concreto, 
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estendendo assim ao poder do judiciário interno, apreciar o exercido ex-

clusivamente pela Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(MAZZUOLI, 2011). Deste modo: 

 

[...] além do controle efetivado pela Corte Americana de Direitos Humanos, 

estenderam os membros do Tribunal que as jurisdições internas são submeti-

das também às disposições da CADH, devendo todo magistrado nacional 

realizar o exame e, em se constatando incompatibilidade, declara a invali-

dade/inconveniência de lei e ato normativo. 

 

Observa-se que o Poder Legislativo tem a capacidade de exercer o 

controle, tanto na forma preventiva, quanto na forma repressiva, tendo 

como parâmetro o direito assegurado na convenção sobre Direitos Huma-

nos que o Estado seja signatário, e não podendo violar a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (CADH). O controle de convenciona-

lidade foi estabilizado com as decisões ministradas pela jurisdição 

contenciosa da Corte, mas podendo ser realizado também per decisões da 

jurisdição consultiva (MARTINS; MOREIRA, 2012).                   

Assim sendo, o controle de convencionalidade se torna uma perti-

nente ferramenta de proteção aos direitos humanos. Permite que a Corte 

Interamericana interprete e aplique a Convenção por meio de um exame 

de confrontação com o direito interno, podendo este ser uma lei, um ato 

administrativo, jurisprudência, práticas administrativas e judiciais, e até 

mesmo a Constituição. É possível então, que um Estado Parte seja conde-

nado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos a revogar leis 

incompatíveis com a convenção, ou adaptar suas legislações através de re-

formas constitucionais, para que se garanta a tutela de direitos humanos 

no âmbito do direito interno. 
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4. O transconstitucionalismo 
 

Casos de direitos humanos ou fundamentais estão implicando, mui-

tas vezes, em mais de um ordenamento jurídico, e até instituições não 

estatais são requisitadas para resolver e trazer a solução. Se o nível de 

complexidade de uma sociedade se modifica, deve ser orientada em agir e 

adequar-se para que não se distancie da realidade.  

Constitucionalistas de diversas tradições teóricas e culturas, vincula-

dos fortemente ao estudo das Constituições estatais, passaram a 

preocupar-se com os novos desafios de um direito constitucional que ul-

trapassou as fronteiras dos respectivos Estados, e tornou-se diretamente 

relevante para outras ordens jurídicas. Há necessidade de construção de 

“pontes de transição”, da promoção de “conversações constitucionais”, do 

fortalecimento de entrelaçamentos constitucionais entre as diversas or-

dens jurídicas: estatais, internacionais, transnacionais, supranacionais e 

locais em busca de procedimentos e métodos para encontrar soluções mais 

adequadas para os problemas que vem surgindo (NEVES, 2009). Neves, 

sugere um verdadeiro acoplamento estrutural, uma coordenação entre or-

dens jurídicas sob a ótica de uma racionalidade comunicativa para a 

solução adequada dos casos.  

 

O direito constitucional, nesse sentido, embora tenha sua base originária no 

Estado, dele se emancipa, não precisamente porque surgiu uma multidão de 

novas Constituições, mas sim tendo em vista que outras ordens jurídicas estão 

envolvidas diretamente na solução de problemas constitucionais básicos, pre-

valecendo, em muitos casos, contra a orientação das respectivas ordens 

estatais (NEVES, 2009, p.XXI).  

 

O transconstitucionalismo para Neves (2009), se refere às comunica-

ções transversais entre as ordens jurídicas dos Estados, e nas relações 

conflituosas; o ‘diálogo’ não termina nas cortes de ordem jurídicas 
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diversas, são também debatidas fora das instâncias da natureza jurídica, e 

se encontram na administração, no legislativo, no governo, nas organiza-

ções internacionais e supranacionais e entre os atores privados, 

mostrando necessária a interação de diversas instâncias para solucionar 

os problemas tipicamente constitucionais. 

A América Latina costuma utilizar a jurisprudência e a doutrina de 

Cortes Constitucionais estrangeiras; essa influência vem sendo utilizada 

não apenas no obiterdictum (parte da decisão considerada dispensável), 

mas também no ratiodecidendi (fundamento da decisão). Um exemplo 

pode ser relacionado entre a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) e as ordens constitucionais dos Estados membros; reexaminam 

sua jurisprudência baseada nas decisões da Corte. Essa disposição ao diá-

logo faz com que a aplicação do direito convencional se expanda aos 

tribunais domésticos. Escrivão Filho e Sousa Junior (2016) expõem a im-

portância dos efeitos de exigibilidade e justiça a partir dos processos de 

lutas encampados pelos movimentos sociais e organizações de direitos hu-

manos na América Latina, pregando que:  

 

[...] já é tempo de avançar para uma agenda de exigibilidade política de justiça, 

de maneira que no conceito de justiciabilidade sejam inseridos os processos de 

exigibilidade voltados para a democratização e reforma institucional do sis-

tema de justiça. [...]. Os direitos humanos são vetores do desenvolvimento e 

da democracia, e refletem a questão constitucional no continente (ESCRIVÃO 

FILHO, SOUSA JUNIOR, 2016, p.66-67). 

 

Em relação aos tratados internacionais, as obrigações erga omnes de 

quem assina, não vinculam apenas entre si, mas perante toda e qualquer 

pessoa ou organização que se encaixe na incidência da proteção da norma. 

Um problema que a constituição transversal enfrenta, segundo Neves 

(2009), em primeiro lugar, seria a subordinação do direito internacional 
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público à política das grandes potências mundiais, e a distinção entre os 

poderosos e os menos favorecidos são decisivos. Os textos normativos têm 

baixo índice de concretização interno perante os domínios do poder; como 

exemplo a supremacia de decisão do Conselho de Segurança da Organiza-

ção das Nações Unidas (ONU). Dessa maneira, o direito internacional é 

deixado para trás quando não traduz a vontade ou plano das grandes po-

tências.  

 

Com o tempo, o incremento das relações transterritoriais com implicações 

normativas fundamentais levou a necessidade de abertura do constituciona-

lismo para além do Estado. Os problemas dos direitos fundamentais ou dos 

direitos humanos ultrapassam fronteiras, de tal maneira que o direito consti-

tucional estatal passou a ser uma instituição limitada para enfrentar esses 

problemas. (...). O fundamental é precisar que os problemas constitucionais 

surgem em diversas ordens jurídicas, exigindo soluções fundadas no entrela-

çamento entre elas (NEVES, 2009, p.120-121).  

 

O transconstitucionalismo, portanto, pode envolver mais de duas or-

dens jurídicas ao redor do mesmo problema constitucional; invocar 

precedentes pode estar relacionado não só ao direito constitucional, mas 

às normas convencionais e à jurisprudência de tribunais internacionais. O 

caminho mais adequado em matéria de direitos humanos parece ser o mo-

delo de articulação, de entrelaçamento transversal entre ordens jurídicas, 

de tal maneira que todas se apresentem capazes de reconstruírem-se per-

manentemente mediante o aprendizado com as experiências de ordens 

jurídicas interessadas concomitantemente na solução dos mesmos proble-

mas jurídicos constitucionais dos direitos fundamentais ou de direitos 

humanos (NEVES, 2009).  

Quando se fala em uma integração regional concisa, o diálogo entre 

as decisões da Corte Internacional de Direitos Humanos torna-se fonte 
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imprescindível para a solução de conflitos presentes no sistema latino-

americano.  

 
5. O diálogo entre as decisões na Corte Interamericana de Direitos Humanos 
 

A integração exige uma variedade de fontes legais que passam pelos 

tratados de estrutura dos sistemas de integração e daqueles derivados de-

les. A jurisprudência produzida pelos tribunais adiciona conteúdo aos 

tratados com o objetivo de formar um direito comum. Os processos de 

integração regional estrutural desenvolvidos no continente americano 

apresentam diversidade estrutural, e foram criados em diferentes momen-

tos históricos. Esse diálogo está presente nos Estados Partes signatários da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e, ao aceitarem a submis-

são à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, visam 

aprofundar a relação entre o direito interno e o internacional.  

 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos tem desempenhado um papel 

importante na proteção e promoção dos direitos humanos nas Américas. Isso 

foi possível através da consolidação de um quadro normativo vinculativo para 

os Estados em matéria de direitos humanos, e a consequente criação dos or-

ganismos responsáveis por garantir a segurança dos mesmos, bem como a 

formulação de procedimentos específicos que monitorem e avaliem o cumpri-

mento das obrigações adquiridas pelos Estados-membros (GALINDO; 

URUEÑA; PÉREZ, 2014, p.145). 

 

As constituições latino-americanas possuem cláusulas constitucio-

nais abertas, o que permite a integração entre as ordens constitucionais e 

internacionais, especialmente em relação aos direitos humanos. Através 

do diálogo, diversos saberes e atores interagem no sistema que tem a pre-

tensão de salvaguardar direitos humanos fundamentais em um consenso 

a respeito da mínima proteção, de promover e encorajar avanços no plano 

interno dos Estados, e prevenir recuos e retrocessos. A jurisprudência da 
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Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) tem importância 

como órgão convencional de proteção dos direitos humanos, permitindo 

legitimar sua posição no continente e posicionar-se na tradição ocidental 

de proteção dos direitos humanos (BURGORGUE-LARSEN; CESPEDES, 

2014). 

Uma verdadeira integração ocorre (SILVA, 2010) quando há vincula-

ção às decisões supranacionais com a hierarquia constitucional dos 

tratados (principalmente de direitos humanos); fundamental se prevista a 

jurisdição com um tratado internacional ratificado, como é o caso da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. A integração discursiva encontra 

desafios sociais, culturais e econômicas semelhantes na região e o debate 

pode ser desenvolvido em uma integração baseada no diálogo constituci-

onal transnacional. Essa troca ocorre no nível da argumentação e pode 

operar em um plano horizontal (entre ordens jurídicas) ou no plano ver-

tical (entre uma ordem interna e outra supranacional), além da 

possibilidade de várias ordens nacionais dialogarem por meio de uma or-

dem supranacional (SILVA, 2010). 

Em relação à incorporação dos tratados internacionais de proteção 

dos direitos humanos, nota-se que as constituições latino-americanas con-

ferem a estes instrumentos, uma hierarquia especial e privilegiada, 

diferentemente dos tratados tradicionais, como o artigo 75, 22 da Consti-

tuição Argentina, que expressamente atribui hierarquia constitucional aos 

mais relevantes tratados de proteção de direitos humanos, e o artigo 5º, 

parágrafos 2° e 3° da Carta Brasileira, que incorpora estes tratados no uni-

verso de direitos fundamentais constitucionalmente protegidos.   

Uma experiência relevante de transconstitucionalismo desenvolve-se 

na relação entre o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, e as or-

dens constitucionais dos respectivos Estados que ratificaram a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos. Não se trata somente da imposição 
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das decisões da Corte aos tribunais nacionais com competências constitu-

cionais, mas também porque estes revisarem a sua jurisprudência à luz 

das decisões da Corte (NEVES, 2010). Neste contexto, o controle da con-

vencionalidade pode ter como ponto de partida o impacto da 

jurisprudência da Corte Interamericana no âmbito doméstico dos Estados 

latino-americanos; na análise do grau de incorporação e incidência da ju-

risprudência das cortes latino-americanas e, a principiologia e 

normatividade de proteção internacional de direitos humanos no âmbito 

doméstico (PIOVESAN, 2012).  

O controle de convencionalidade contribui para que se implemente 

no âmbito doméstico, os princípios, a normatividade e a jurisprudência 

internacional em matéria de direitos humanos.  

 

A abertura da ordem local ao diálogo horizontal com outras jurisdições e ao 

diálogo vertical com jurisdições supra-nacionais é condição, requisito e pres-

suposto para a formação de um iuscommune em matéria de direitos sociais. 

De um lado, é essencial que os sistemas latino-americanos possam enriquecer-

se mutuamente, por meio de empréstimos constitucionais e intercâmbio de 

experiências, argumentos, conceitos e princípios vocacionados à proteção dos 

direitos humanos (PIOVESAN, 2012, p.91). 

 

Para um verdadeiro transconstitucionalismo na região, é fundamen-

tal evoluir na interação entre todas as esferas competentes, 

potencializando o impacto entre elas pelo fortalecimento do controle da 

convencionalidade e do diálogo entre jurisdições, sob a perspectiva da pro-

teção primordial dos direitos humanos na América Latina. 

 
6. Análise do caso do Povo Indígena Xucuru e seus membros vs. Brasil 
 

O Povo Xucuru de Ororubá é constituído por 2.354 familias, as quais 

vivem em 2.265 casas. Dentro da terra indígena Xucuru vivem 7.726 
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indígenas, distribuídos em 24 comunidades dentro de um território de 

aproximadamente 27.555 hectares, no município de Pesqueira, estado de 

Pernambuco. Além disso, aproximadamente 4.000 indígenas vivem fora 

da terra indígena, na cidade de Pesqueira. O processo de delimitação, de-

marcação e desintrusão da terra indígena do povo Xucuru foi marcado por 

um contexto de insegurança e ameaças, que resultou na morte de vários 

líderes indígenas da comunidade. 

O caso (Corte IDH- Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil, 

2019) foi submetido à Corte em 16 de março de 2016; a Comissão Intera-

mericana de Direitos Humanos submeteu à Corte o Caso do Povo Indígena 

Xucuru e seus membros contra a República Federativa do Brasil. De 

acordo com a Comissão, o caso se refere à suposta violação do direito à 

propriedade coletiva e à integridade pessoal do Povo Indígena Xucuru, em 

consequência: i) da alegada demora de mais de 16 anos, entre 1989 e 2005, 

no processo administrativo de reconhecimento, titulação, demarcação e 

delimitação de suas terras e territórios ancestrais; e ii) da suposta demora 

na desintrusão total dessas terras e territórios, para que o referido povo 

indígena pudesse exercer pacificamente esse direito. O caso também se 

relaciona a suposta violação dos direitos às garantias judiciais e à proteção 

judicial, em consequência do alegado descumprimento do prazo razoável 

no processo administrativo respectivo, bem como da suposta demora em 

resolver ações civis iniciadas por pessoas não indígenas com relação a 

parte das terras e territórios ancestrais do Povo Indígena Xucuru. A Co-

missão salientou que o Brasil violou o direito à propriedade, bem como o 

direito à integridade pessoal, às garantias e à proteção judiciais previstos 

nos artigos 21, 5, 8 e 25 da Convenção Americana, em relação aos artigos 

1.1 e 2 do mesmo instrumento. 

A Corte, ao julgar a exceção preliminar, faz referência aos casos dos 

Trabalhadores da Fazenda Brasil Verde e da Favela Nova Brasília, e 
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observa que os argumentos do Estado são idênticos aos apresentados, 

sendo que o Estado não demonstrou que a publicação do Relatório de Mé-

rito se deu de forma contrária ao exposto pela Comissão, ou infringindo o 

estabelecido na Convenção Americana.  

O Estado brasileiro considerou que a Corte carece de competência 

material para analisar eventuais violações da Convenção n.169 da Organi-

zação Internacional do Trabalho (OIT), cujos instrumentos não fazem 

parte do sistema de proteção da Organização dos Estados Americanos. A 

Comissão esclareceu que, no Relatório de Mérito, se limitou a levar em 

conta os conteúdos da Convenção n.169 da OIT, a fim de estabelecer o al-

cance da proteção da propriedade coletiva do Povo Indígena Xucuru, à luz 

da Convenção Americana, sem incluir violações diretas a disposição al-

guma dessa Convenção. Por conseguinte, considerou que essa exceção 

preliminar também é improcedente.  

Em destaque, nesse momento da sentença, o uso do diálogo entre 

jurisdições, quando a Corte explica os motivos de utilizar-se de outras fon-

tes do direito internacional para argumentar o caso, considerou útil e 

apropriado a citação de tratados internacionais, tais como diversas con-

venções da OIT, para analisar o conteúdo e o alcance das disposições e 

direitos da Convenção, de acordo com a evolução do Sistema Interameri-

cano, e levando em consideração o desenvolvimento dessa matéria no 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. Além disso, cita frequente-

mente outras jurisprudências em que se fez a citação de outros 

instrumentos, como o caso do Massacre de Plan de Sánchez Vs. Guate-

mala; o Caso Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai; e Caso dos 

Massacres de Ituango Vs. Colômbia, a título de exemplo, a Carta da OEA, 

a Carta Democrática Interamericana, a Convenção Europeia de Direitos 

Humanos. 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, concedeu 

hierarquia constitucional aos direitos dos povos indígenas sobre suas ter-

ras, territórios e recursos. Segundo o artigo 20 da Constituição, as áreas 

indígenas são propriedade da União, que concede a posse permanente aos 

indígenas, bem como o usufruto exclusivo dos recursos nelas existentes. 

Desde 1996, o processo administrativo de demarcação e titulação de terras 

indígenas é regulamentado pelo Decreto n.1775/96, e pela Portaria do Mi-

nistério da Justiça n.14/96. O processo de demarcação compreende cinco 

etapas, e ocorre por iniciativa e sob orientação da Fundação Nacional do 

Índio (FUNAI); mas, o ato administrativo final de demarcação, é atribuição 

exclusiva da Presidência da República. O processo administrativo inicia 

quando a FUNAI tem conhecimento de uma terra indígena que deve ser 

demarcada, ou a pedido dos próprios indígenas e suas organizações, ou de 

organizações não governamentais. Uma vez conhecido o pedido e a urgên-

cia da demarcação, a administração pública detém o poder discricionário 

de iniciar ou não o processo.  

A Corte recorda que o artigo 21 da Convenção Americana protege o 

estreito vínculo que os povos indígenas mantêm com suas terras, bem 

como com os seus recursos naturais, e com os elementos incorporais que 

neles se originam. Entre os povos indígenas e tribais existe uma tradição 

comunitária sobre uma forma comunal da propriedade coletiva da terra, 

no sentido de que a posse desta não se centra em um indivíduo, mas no 

grupo e sua comunidade.  Essas noções do domínio e posse sobre as terras 

não necessariamente correspondem à concepção clássica de propriedade, 

mas a Corte estabeleceu que merecem igual proteção, como pode ser ob-

servado no artigo 21 da CADH.  

O desconhecimento do direito ancestral dos membros das comunida-

des indígenas sobre seus territórios pode afetar outros direitos básicos, 

como o direito à identidade cultural e à própria sobrevivência das 
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comunidades indígenas e membros. A jurisprudência da Corte IDH reco-

nheceu reiteradamente o direito de propriedade dos povos indígenas sobre 

seus territórios tradicionais, e o dever de proteção que emana do artigo 21 

da Convenção Americana, à luz das normas da Convenção 169 da OIT e da 

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, bem 

como, os direitos reconhecidos pelos Estados em suas leis internas, ou em 

outros instrumentos e decisões internacionais. 

A Corte também estabeleceu que, em atenção ao princípio de segu-

rança jurídica, é necessário materializar os direitos territoriais dos povos 

indígenas mediante a adoção de medidas legislativas e administrativas 

para criar um mecanismo efetivo de delimitação, demarcação e titulação, 

que reconheça esses direitos na prática. 

Quanto às mudanças legislativas, em caso de controle de convencio-

nalidade, como explicado no texto, a Corte ordena modificações 

legislativas quando provado em um caso concreto, que uma lei interna vi-

ola direitos previstos na Convenção. Após análise, a Corte informa que a 

solicitação foi recusada, pois não foi demonstrada omissão legislativa que 

implique um descumprimento do artigo 2° da Convenção. Os represen-

tantes argumentaram em seu escrito de alegações finais (par. 55 a 58) 

(Corte IDH- Povo Indígena Xucuru e seus membros Vs. Brasil), que as nor-

mas internas do Estado brasileiro padecem de vícios, como a falta de 

prazos para a conclusão das etapas do processo de demarcação, reconhe-

cimento e titulação, à exceção dos 30 dias para o registro do título de 

propriedade no Registro de Imóveis (quinta etapa); e, no presente caso, 

colaborou com o atraso do processo administrativo e a situação de tensão 

e violência verificada.  

A Corte decidiu que a Comissão não argumentou de forma precisa 

quais foram as normas ou a omissão, se fosse o caso, incompatíveis com a 

Convenção. A alegação dos representantes, além de ser extemporânea, se 
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refere à norma infraconstitucional que regulamenta o processo de titula-

ção e demarcação, mas não especificaram qual a norma que consideravam 

incompatível com a Convenção, nem salientaram em que sentido essa 

norma devia ser modificada para que cumpra o disposto no artigo 2° da 

Convenção. Diante disso, a Corte considerou que nem a Comissão, nem os 

representantes, apresentaram argumentos suficientes que lhe possibili-

tasse declarar o descumprimento do dever de adotar disposições de direito 

interno (par.166), e conclui que o Estado não é responsável pelo descum-

primento do dever de adotar disposições de direito interno. 

Por fim, cabe ao Estado realizar a desintrusão do território indígena 

Xucuru, que permanece na posse de terceiros não indígenas, e efetuar os 

pagamentos pendentes de indenizações por benfeitorias de boa-fé. O Es-

tado deve remover qualquer tipo de obstáculo ou interferência sobre o 

território em questão. Em especial, mediante a garantia do domínio pleno 

e efetivo do povo Xucuru sobre seu território, em prazo não superior a 18 

meses, a partir da notificação da Sentença (par.194). Caso, por motivos 

objetivos e fundamentados, não seja, definitivamente, material e legal-

mente possível a reintegração total ou parcial desse território específico, o 

Estado deverá de maneira excepcional, oferecer ao Povo Indígena Xucuru 

terras alternativas, da mesma qualidade física ou melhor, as quais deverão 

ser contíguas a seu território titulado, livres de qualquer vício material ou 

formal e devidamente tituladas em seu favor. O Estado deverá entregar as 

terras escolhidas mediante consenso com o Povo Indígena Xucuru, con-

forme suas próprias formas de consulta e decisão, valores, usos e 

costumes.  A Corte fixou ainda, o valor de US$1.000.000,00 (um milhão 

de dólares dos Estados Unidos da América) para a constituição do um 

fundo acordado com os membros do Povo Indígena Xucuru, quanto a qual-

quer medida que considerem pertinente para o benefício do território 

indígena e seus integrantes. A constituição do fundo em questão, caberá 
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ao Estado, em consulta com os integrantes do povo Xucuru, num período 

não superior a 18 meses, a partir da notificação da Sentença. 

 
Considerações finais 
 

O diálogo para ser eficaz, além dos Estados conhecerem sua realidade 

histórica, cultural, social e jurídica, devem procurar reconhecer as seme-

lhanças para com os outros Estados, de maneira a evitar “importação” de 

teses e jurisprudências, mas que possa contribuir para a solução dos con-

flitos existentes dentro dos territórios. A peculiaridade no 

transconstitucionalismo é o fato de que as ordens jurídicas devem se en-

trelaçar no plano reflexivo das estruturas normativas, não se falando em 

hierarquia entre elas, mas de um diálogo constitucional de aprendizagem 

recíproca. 

Com o advento do controle de convencionalidade, mudanças signifi-

cativas ocorreram no sistema interno dos Estados, fazendo com que sejam 

condenados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, a revogar 

leis incompatíveis com a Convenção, ou adaptar as legislações através de 

reformas constitucionais, para que se garanta a tutela de direitos humanos 

no âmbito do direito interno. Faz-se fundamental aprimorar os mecanis-

mos de implementação das decisões internacionais no âmbito doméstico, 

seja assegurando-lhes a eficácia direta e imediata no plano interno, seja 

reforçando a capacidade fiscalizadora e sancionatória dos sistemas regio-

nais.   

Os povos indígenas estão cada vez mais sendo empurrados a conflitos 

por suas terras, recursos e direitos. O caso do povo indígena Xucuru, que 

rendeu a condenação inédita ao Brasil em matéria de direito indígena, ofe-

rece à região latinoamericana o aprofundamento da discussão e da 

jurisprudência do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, em ma-

téria de propriedade coletiva dos povos indígenas sobre suas terras e 



78 | Democratas do Mundo, Uni-vos 

 

territórios ancestrais. Especificamente, sobre o procedimento de reconhe-

cimento, titulação, demarcação e delimitação dessas terras e territórios, 

para que possa ser considerado compatível com as obrigações do Estado 

em matéria de propriedade coletiva e proteção judicial, com especial ên-

fase às necessidade de que tais procedimentos não se dilatem 

injustificadamente. Além disso, o caso discutiu a obrigação de regularizar 

as terras e territórios ancestrais, a fim de assegurar que, na prática, o di-

reito de propriedade coletiva dos povos indígenas possa ser efetivado de 

maneira pacífica.  

A decisão foi histórica por ter sido a primeira condenação do Estado 

Brasileiro em matéria de direitos indígenas e deve refletir dentro dos ór-

gãos públicos brasileiros, para que cumpram as determinações, e impactar 

dentro dos tribunais brasileiros para que comecem a acolher as posições 

das decisões de direito internacional, como o da Corte IDH. Muitos Estados 

ainda não reconhecem os povos indígenas. Há falta de participação política 

direta. É momento de estabelecer um diálogo construtivo com as autori-

dades internacionais e nacionais, de fazer prevalecer a dignidade e bem-

estar dos povos tradicionais, respeitando o direito à identidade, linguagem 

e autodeterminação.  

O uso do diálogo interconstitucional por meio do diálogo entre or-

dens jurídicas, tratados, jurisprudências e constituições, mostra que é 

possível observar erros e acertos de cada sistema, assim como, aprimorar 

e verificar quais normas e/ou jurisprudências são mais protetivas, e pos-

sibilitar argumentá-las nos casos concretos. Soma-se esse ao controle 

convencional, conferindo uma maior proteção e efetividade na tutela dos 

direitos humanos.  
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A propriedade privada como fundamento das teorias 
da soberania e a ingerência nos territórios indígenas: 

o caso Povo Indígena Xukuru 
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1. Introdução 
 

A hipótese levantada neste artigo científico é resultado de participa-

ção e estudo em disciplina optativa ofertada pelo Programa de Pós-

graduação em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte Pioneiro 

(UENP). A análise consistiu na tensão existente entre soberania da lei e 

soberania popular e nas fragilidades das construções teóricas em torno da 

soberania. Por meio da metodologia da leitura analítica, bem como das 

ferramentas teóricas adotadas para a análise do paradoxo, foi possível le-

vantar hipótese de investigação que ultrapassa o diagnóstico 

rotineiramente feito por pensadores políticos e jurídicos sobre o tema. 

A pesquisa justifica-se na medida em que a temática da soberania 

perpassa a grande maioria, senão a totalidade, das discussões jurídicas, 

porquanto tem sua origem no Estado Moderno e padece das contingências 
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criadas pela mescla entre liberalismo e democracia. Neste trabalho, deseja-

se analisar de que forma a propriedade privada constituiu, desde o século 

XVI, elemento determinante nas diversas teorias da soberania, ao mesmo 

tempo em que sua defesa pelos teóricos serviu e serve de justificativa para 

anular insurgências populares contra o caráter civilista da propriedade. 

Não raro populações originárias são expropriadas de seus territórios 

sob a alcunha do exercício da soberania estatal, pelo discurso desenvolvi-

mentista e pela lógica da assimilação e integração à sociedade. Sobre a 

matéria, destaca-se o caso povo indígena Xukuru e seus membros vs. Bra-

sil na Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Na sentença 

exarada pela Corte, determinou-se que o Estado brasileiro deveria garantir 

o direito de propriedade coletiva daquela comunidade indígena sobre seu 

território, além de assegurar a não interferência estatal ou estrangeira que 

obstasse o valor e o uso do território. Em que pese ser a violação do direito 

à propriedade coletiva do povo indígena Xucuru um caso de grande reper-

cussão, em razão da condenação do Brasil, a desterritorialização dos povos 

indígenas, a morosidade na demarcação de suas terras e a política latifun-

diária ainda constituem o modus operandi da política indigenista 

brasileira. 

 Este trabalho explora, num primeiro momento, a maneira pela qual 

a propriedade privada foi sustentada pelos teóricos da soberania para a 

manutenção de uma ordem fragmentada – proprietários e não proprietá-

rios – e para invalidar levantes democráticos, em particular, daqueles que 

questionavam o instituto da propriedade privada, instrumento legitima-

dor da hegemonia burguesa. Superada essa etapa, analisa-se o caso Povo 

Indígena Xukuru e seus membros vs. Brasil na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos (CIDH), contencioso que, à despeito das ofensivas de 

posseiros e latifundiários no território ocupado por aquele povo, consistiu 

em marco legal para fazer garantir a prevalência da propriedade coletiva 
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da população originária em detrimento de uma suposta soberania estatal 

fundada na propriedade privada. Utiliza o método de estudo de caso e, 

como ferramentas de pesquisa, a revisão bibliográfica, histórica e docu-

mental sobre o tema. 

 
2. De Jean Bodin a Carl Schmitt: a propriedade privada na origem do poder 
e de seu fundamento 
 

A soberania é objeto de estudo que atravessa a criação do Estado Mo-

derno e continua tendo relevância nos debates acadêmicos nos dias de 

hoje. Ainda que com maior diversidade no plano conceitual, a controvérsia 

em torno da soberania se assenta em uma base comum: a paradoxal ad-

missão pelo constitucionalismo “de uma soberania popular que precisa ser 

absoluta (para fundamentar a validade da constituição) e ao mesmo tempo 

limitada (para respeitar a validade da constituição)” (COSTA, 2011, p. 

200). Embora esse paradoxo remonte ao século XVIII, a construção de um 

conceito de soberania alude à transição da Baixa Idade Média com o esboço 

de Jean Bodin. Cumpre verificar o protagonismo da propriedade privada 

no complexo teórico desenvolvido desde então e sua utilização para amor-

tizar tentativas de imposição da soberania popular. 

A Alta Idade Média se caracterizou pela fragmentação econômica e 

política e pela divisão em classes estamentais. A fim de amenizar a ausên-

cia de centralidade de poder, a Igreja Católica estabeleceu o vínculo entre 

poder temporal e espiritual: o poder terreno está subordinado ao poder de 

Deus. É por essa razão que o sistema feudal, a estratificação entre susera-

nos e vassalos não eram vistos como um problema a ser enfrentado, uma 

vez que eram reconhecidos como uma hierarquia social ordenada pela di-

vindade superior. Na Baixa Idade Média, entretanto, o renascimento 

urbano e comercial e os conflitos entre os burgos e o poderio agrário dos 

barões intensificaram a necessidade de desvincular a fundamentação das 
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instituições no poder divino. Trata-se, pois, da formação do Estado Nacio-

nal, do consequente declínio do período medieval e da busca de explicação 

para a realidade emergente (MAGALHÃES, 2016).   

Jean Bodin está inserido nesse contexto e empreenderá um processo 

de transição do conceito de soberania: daquele que é superior dentro de 

uma hierarquia social (família, religião, política), para a secularização e 

unidade do poder. Em Bodin, “a soberania é o poder absoluto e perpétuo 

de uma República” (BODIN, 2011, p. 195). Além disso, sustentou que o so-

berano, a família e os bens públicos – a propriedade privada – seriam os 

elementos responsáveis por manter coesa a ordem jurídica e social. Em-

bora soberano, este não poderia tomar arbitrariamente os bens dos 

súditos: “qualquer intervenção, sem justa causa, na propriedade privada, 

seja na forma de confisco, seja por meio do aumento de impostos, é consi-

derada indevida, porque ultrapassa os limites de ação do poder político” 

(BARROS, 2006 p. 39-40). 

Diferentemente de Bodin, que viu o surgimento dos Estados Nacio-

nais, Thomas Hobbes encontra-se já alocado nesse cenário. A conjuntura 

hobbesiana é a do século XVII, período em que a Inglaterra enfrenta várias 

disputas políticas e religiosas, dado o desejo de abandonar o Absolutismo 

Monárquico e afirmar a Monarquia Constitucional. O resultado da Revo-

lução Gloriosa será a elaboração do Bill Of Rights em 1689, documento que 

reconhece a supremacia do Parlamento (BERCOVICI, 2013). 

A partir desse enredo, Hobbes intenta desvendar quando e como co-

meça o poder da autoridade política, ou seja, a origem legítima da lei e de 

que forma ela se estrutura para que se possa observá-la e cumpri-la. Teó-

rico contratualista, Hobbes percorre seu caminho metodológico a partir da 

ideia dicotômica entre o estado de natureza e o estado civil. No estado de 

natureza hobbesiano, a liberdade, além de ser ilimitada, é um direito na-

tural, porquanto as noções de justiça e injustiça existem apenas nos 
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Estados. Da mesma forma que a liberdade, não existe propriedade privada 

no estado de natureza; não há divisão entre aquilo que pertence a todos os 

homens. A realização do contrato social, para Hobbes, é a alternativa para 

escapar da condição hostil do estado de natureza (HOBBES, 2019). 

Também na esteira dos teóricos do contrato social, a teoria de Rous-

seau sobre soberania é precedida por dois textos que o autor publicara na 

Academia de Dijon. Interessa a esta pesquisa o segundo texto, intitulado 

“Discurso sobre as origens e os fundamentos das desigualdades entre os 

homens”, de 1755. Rousseau se propôs a analisar de que forma ocorreu o 

surgimento da desigualdade moral, acrescentada ao homem natural. É 

aqui que ele se insere na tradição contratualista, porquanto o seu movi-

mento empreende a divisão entre o estado de natureza e o estado civil, a 

fim de responder a pergunta formulada pela Academia (ROUSSEAU, 

1991). 

A decadência do homem natural, para Rousseau, ocorre porque o ho-

mem em estado de natureza percebe que suas necessidades não são 

satisfeitas apenas com suas habilidades. Assim, ele estabelece laços de co-

operação mútua, contribuindo para a criação de pequenos núcleos de 

pessoas – o que o autor denomina de Idade de Ouro. Essas relações, então 

incipientes, trazem vícios que o homem natural não possuía – orgulho, 

inveja, ciúmes. Entretanto, é com o estabelecimento da propriedade pri-

vada e da sociedade civil que o homem atinge o apogeu de sua decadência. 

Para o estudioso, o primeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que 

fundou a propriedade (ROUSSEAU, 1991). 

A propriedade privada funda a diferença entre ricos e pobres; entre 

quem tem e quem não tem propriedade. Essa conjuntura é, para Rousseau, 

o resultado de um estado de natureza degenerado, visto que todos são 

iguais; todos são escravos uns dos outros: “(...) num certo sentido se torna 

escravo, mesmo quando se torna senhor: rico, tem necessidade de seus 
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serviços; pobre, precisa de seu socorro” (ROUSSEAU, 1991, p. 267). É no 

livro “Do contrato social” que Rousseau estabelecerá as bases legítimas 

para se fazer a passagem da liberdade natural para a liberdade convenci-

onal, sem cair naquela degeneração descrita. 

Inicia-se uma nova etapa no estudo da soberania. Trata-se da análise 

da ideia de supremacia constitucional na América-inglesa do século XVIII. 

John Locke (1632-1704) influenciou sobremaneira o processo de indepen-

dência das treze colônias inglesas. Além de empreender a crítica à 

monarquia, Locke também buscou demonstrar as raízes da sociedade civil. 

O homem em estado de natureza de Locke é perfeitamente livre; a vida é 

regida pelas leis da natureza e não há tensões muito relevantes. Porém, ao 

contrário de Hobbes e Rousseau, a propriedade privada é um direito na-

tural, ou seja, preexistente à sociedade civil. O estado de natureza é uma 

condição fraca; não há diferença entre justo e injusto; não há lei nem au-

toridade; os bens e a vida não encontram proteção. Por isso essa condição 

se torna instável, não segura. Daí a necessidade do estabelecimento de uma 

outra forma de sociedade; de uma sociedade política que crie uma autori-

dade para proteger os bens da natureza. A passagem do estado de natureza 

para a sociedade civil, assim como sustentado pelos demais contratualis-

tas, se dá por meio de um pacto: renuncia-se à liberdade para receber, em 

troca, segurança e paz. A garantia de segurança e paz significa a proteção 

de um bem bastante específico, que é a propriedade privada. Esse raciocí-

nio permitiu legitimar a propriedade e fundamentar a sociedade burguesa 

e capitalista então em ascensão naquela época. Essas ideias atravessam o 

oceano e afetam a independência das treze colônias: a ação do Poder Le-

gislativo encontra um limitante – a não limitação da propriedade dos 

cidadãos, dos súditos (MELLO, 2006). 

A Revolução Americana expressou uma nova maneira de se pensar a 

soberania. Surgem os ideais democráticos e a ideia de uma constituição 
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escrita, perspectivas que refletirão na ideia de supremacia constitucional. 

A Revolução Francesa, assim como a Revolução Americana, influenciou o 

esboço do que viria a ser o Direito Constitucional e os direitos humanos 

universais. O que interessa, nesse momento, é a ideia de poder constituinte 

e sua relação com a soberania. O movimento teórico prévio à revolução 

ficou conhecido por Século das Luzes, assente na difusão do conhecimento. 

Mas o movimento iluminista já era um movimento de reflexão sobre ideias 

revolucionárias, principalmente tendo por base a Revolução Inglesa do fi-

nal do século XVII. Na Inglaterra houve a queda do absolutismo 

monárquico e a ascensão de um governo monárquico limitado pelo Parla-

mento – ideia de supremacia parlamentar, como outrora analisado 

(COSTA, 2011). 

 Esse fato político repercutiu entre os autores iluministas franceses, 

dentre eles, Voltaire e Montesquieu, que viam na Inglaterra um modelo de 

Estado. Dentre outras temáticas, o Iluminismo proporá uma reflexão a 

respeito das diferenciações aristocráticas na França. O movimentou con-

flui com a ideia de direitos naturais, tal como os contratualistas, direitos 

estes inatos e inalienáveis do ser humano. Essa ideia gerou, por conse-

quência, o questionamento dos privilégios existentes no Antigo Regime 

francês – em relação ao clero, à aristocracia e à nobreza. Ora, se todos 

nascem livres, qual a razão de se estabelecer diferenciações de tratamento 

entre as pessoas? (COSTA, 2011). 

Coube ao Abade de Sieyès, ativista político, estabelecer as bases teó-

ricas que influenciariam o movimento revolucionário francês, assente na 

crítica da concepção de representação política vigente à época, bem como 

da assunção das categorias econômicas de Adam Smith. Para Smith, a 

principal fonte de riqueza de uma nação é o trabalho, por meio da divisão 

de tarefas. Sieyès transfere essa concepção de divisão do trabalho que exis-

tia no mundo social para a política. Assim, a representação política nada 
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mais é do que a replicação da ideia de divisão do trabalho para a política – 

votantes e representantes (COSTA, 2011). 

Em que pese o modelo absolutista francês, existiam corpos interme-

diários que faziam parte da administração do Estado. Isso servia para 

tornar presente no governo do monarca duas classes importantes e privi-

legiadas: o clero e a nobreza. Assim, a sociedade estava dividida em três 

Estados, representados pelos seus respectivos Conselhos: o clero, os no-

bres e os comuns. A convocação dos Estados Gerais em 1788 pelo rei Luís 

XVI torna evidente ao Abade a sub-representação do Terceiro Estado, com-

posto pelos comuns. Ora, a nobreza e o clero detinham certos privilégios, 

dentre eles a isenção de impostos, arcando com a tributação apenas o Ter-

ceiro Estado. Malgrado ser uma classe ascendente grande e possuir poder 

econômico, o Terceiro Estado não detinha poder político. Ante esse cená-

rio, Seyès busca desvelar o que era o Terceiro Estado, a partir de três 

perguntas e respectivas repostas: “O que é o Terceiro Estado? Tudo. O que 

tem sido ele, até agora, na ordem política? Nada. O que é que ele pede? Ser 

alguma coisa.” (COSTA, 2011, p. 206). 

Ao afirmar que o Terceiro Estado pede para “ser alguma coisa”, Seyès 

postula que os representantes do Terceiro Estado fossem escolhidos entre 

os cidadãos que pertencessem a esse Estado; que os deputados fossem em 

número igual ao da nobreza e do clero, porquanto eram duas ordens pri-

vilegiadas e que decidiam sempre no mesmo sentido; e que os votos 

fossem por cabeça, e não por ordem. Entretanto, Sieyès empreende uma 

cisão dentro do Terceiro Estado para fins de representação, a partir das 

categorias de cidadania ativa e cidadania passiva. A representação, se-

gundo o Abade, só poderia ser exercida por quem tem determinadas 

qualidades, em termos mais específicos, de quem tem propriedade e de 

quem é contribuinte, visto que não precisa ocupar o tempo com o trabalho. 

A teoria eleitoral de Sieyès é essencialmente censitária, restritiva para ser 
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representante nos Estado Gerais. Assim, a Constituição francesa de 1791 

instaurou uma monarquia constitucional limitada pelo Parlamento, mas 

um Parlamento composto apenas de uma parte do Terceiro Estado, pelos 

proprietários (COSTA, 2011). 

O uso da propriedade privada para coibir insurreições populares 

torna a aparecer, de forma expressa, na teoria da soberania de Carl Sch-

mitt. A teoria schmittiana está alocada no contexto de criação da 

Constituição da República de Weimar. A Constituição de Weimar é para-

digmática porquanto se apresenta como um novo tipo de constituição: 

constituição pluralista. Ora, no final do século XIX há uma grande de-

manda pelo sufrágio universal, movimento desencadeado pela classe 

proletária. Assim, o sufrágio trouxe para a Constituição a classe de traba-

lhadores, que apresentarão demandas até então nunca vistas pela 

burguesia liberal conservadora. Trata-se da reestruturação da ideia de 

constituição, assentada numa democracia de massas: democracia formal, 

a partir da ampliação do sufrágio, de um lado; e democracia material, a 

partir da previsão de mecanismos de redução das desigualdades sociais, 

doutro. Esse novo status infla o terreno de disputa política, instaurando 

conflitos internos e delegando ao Parlamento a resolução dessas lides 

(BERCOVICI, 2013). 

A partir da segunda metade da década de 1920, a Alemanha começa 

a enfrentar alguns problemas políticos, que refletirão na concretização da 

Constituição de Weimar. O Parlamento busca aprovar algumas iniciativas, 

a partir da intervenção do Estado no domínio econômico a fim de concre-

tizar as disposições normativas da Constituição, dentre elas, a 

desapropriação de terras da antiga monarquia alemã. Nessa época, o Par-

lamento tinha maioria política formada por trabalhadores vinculados a 

ideologias socialistas. A investida para a desapropriação não obteve su-

cesso, mas gerou uma preocupação nas classes dominantes, que reagiriam 
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contra as ofensivas progressistas do Parlamento. Dado esse cenário, Carl 

Schmitt desenvolverá uma arquitetura teórica para fundamentar a reação 

conservadora às medidas sugeridas pelo Parlamento. Para Schmitt, a cons-

tituição se divide em duas: a Constituição, que representa as decisões 

fundamentais de um Estado e que constitui a unidade política estatal; e as 

leis constitucionais, disposições que não se relacionam às decisões funda-

mentais, configurando tão somente normas formalmente constitucionais 

(BERCOVICI, 2013). 

 A conclusão de Schmitt é a de que se há algumas decisões que são 

fundamentais do Estado e outras que não são fundamentais, logo existe 

uma diferença em termos de reformas da Constituição. As emendas não 

podem alterar decisões fundamentais; as leis constitucionais, por sua vez, 

podem ser alteradas. Na Constituição de Weimar não existia aquilo que 

hoje é conhecido por cláusulas pétreas; limitações materiais ao poder de 

reforma. Nesse sentido, toda a constituição poderia ser reformada. Essa 

construção teórica tinha uma finalidade importante: dado que toda a cons-

tituição poderia ser reformada, o direito à propriedade passa a ser visto 

como um direito fundamental, não podendo, portanto, ser objeto de re-

forma – o Parlamento queria justamente empreender desapropriações. 

Assim, Schmitt cria essa distinção com o objetivo de imunizar alguns con-

teúdos da constituição e evitar a desapropriação das terras das elites 

monárquicas (BERCOVICI, 2013). 

Estes foram os autores que, inscritos no rol de teóricos dedicados ao 

estudo da soberania, compreenderam a propriedade privada na arquite-

tura teórica da origem do poder e de seu fundamento. Não há o intuito, 

neste trabalho, de esgotar o tema, por toda sua complexidade, bem como 

restringir a pluralidade de estudiosos da soberania. Almejou-se, tão so-

mente, indicar o uso do instituto da propriedade privada pelos autores, de 

maneira expressa, como instrumento regulador das relações materiais – 
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seja quando da consolidação dos Estados Nacionais, seja nos movimentos 

revolucionários inglês e francês, seja na tentativa de resgate da centrali-

dade do político na República de Weimar. Em todas as vertentes teóricas, 

em maior ou menor intensidade, o emprego da propriedade privada esteve 

atrelada, a um só tempo, à legitimidade do poder soberano e à invalidação 

de tentativas de imposição da soberania popular. 

Em que pese esse diagnóstico, existe um instituto que aproxima a lei-

tura da soberania enquanto exercício do povo nas modernas democracias 

indiretas: a propriedade coletiva da terra. Para além de mero fundamento 

do poder de governo – em que a propriedade privada exerce função deter-

minante, como examinado –, a propriedade coletiva “não se confunde com 

o conceito civilista de propriedade privada” (FUNAI, 2014). Ao contrário 

da perspectiva típica do constitucionalismo, em que o poder é atribuído a 

um grupo de representantes responsável pela organização e limitação do 

poder estatal, a propriedade coletiva consiste em genuína atuação da so-

berania dos povos originários em seus territórios. 

Como se verá, na análise da decisão objeto deste artigo, a propriedade 

coletiva é compreendida a partir do “estreito vínculo que os povos indíge-

nas mantêm com suas terras bem como com seus recursos naturais e com 

os elementos incorporais que neles se originam” (CIDH, 2015, p. 29). Para 

as comunidades indígenas, a terra não tem fronteiras; não tem cercas. O 

território é compreendido como o local de reprodução material, cultural, 

social e religioso: “[...] uma gente que fica agarrada na terra. Parece que 

eles querem comer terra, mamar na terra, dormir deitados sobre a terra, 

envoltos na terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda 

[...]” (KRENAK, 2019, l. 98). 
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3. O caso Povo Indígena Xukuru e seus membros vs. Brasil na Corte 
Interamericana de Direitos Humanos: a propriedade coletiva da terra como 
fundamento da soberania 
 

O Brasil se inseriu no rol de Estados-partes da Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) por meio do 

Decreto nº 678 de 1992 (BRASIL, 1992) e reconheceu a competência da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos por meio do Decreto Legisla-

tivo nº 89 de 1998 (BRASIL, 1998). 

Em 16 de março de 2016, a Comissão Interamericana de Direitos Hu-

manos submeteu à Corte Interamericana de Direitos Humanos o caso do 

Povo Indígena Xukuru e seus membros contra o Estado brasileiro. O caso 

se refere à violação do “direito à propriedade coletiva do povo indígena 

Xucuru e seus membros em virtude da demora no processo de demarcação 

de seu território ancestral e da ineficácia da proteção judicial destinada a 

garantir esse direito, assim como da falta de recursos judiciais eficazes e 

acessíveis” (CIDH, 2015, p. 1). 

O processo administrativo de reconhecimento, titulação e demarca-

ção do território Xukuru, localizado no Agreste pernambucano, iniciou em 

1989. Os conflitos fundiários envolvendo os povos indígenas e fazendeiros 

na região data do ano de 1995, que teve como expressão máxima de vio-

lência a morte da liderança indígena Cacique Xicão, morto a tiros em 1998 

(OLIVEIRA, 2018). A Corte condenou o Estado brasileiro como responsável 

pela violação do direito à garantia judicial de prazo razoável, bem como 

pela violação dos direitos de proteção judicial e à propriedade coletiva, pre-

vistos nos artigos 25 e 21 da Convenção Americana (CIDH, 2015), 

respectivamente. Dispõe o artigo 21 da Convenção: 

 

Artigo 21.  Direito à propriedade privada 

1. Toda pessoa tem direito ao uso e gozo dos seus bens.  A lei pode subordinar 

esse uso e gozo ao interesse social. 
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2. Nenhuma pessoa pode ser privada de seus bens, salvo mediante o paga-

mento de indenização justa, por motivo de utilidade pública ou de interesse 

social e nos casos e na forma estabelecidos pela lei. 

3. Tanto a usura como qualquer outra forma de exploração do homem pelo 

homem devem ser reprimidas pela lei. 

 

A leitura do dispositivo sugere que a Convenção Americana tutela tão 

somente a propriedade privada, nos moldes do Direito Civil clássico e das 

teorias da soberania analisadas. Entretanto, “o sentido e o alcance que o 

Direito Civil outorga ao direito à propriedade privada não são suficientes 

para abarcar um conjunto muito amplo de realidades relacionadas com o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos” (MELO, 2006, p. 34). Neste 

aspecto, a fim de aplicar o artigo concorde à realidade indígena Xukuru, a 

Corte o fez a partir das regras gerais de interpretação estabelecidas no ar-

tigo 29.b do mesmo texto legal, que prevê: 

 

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de: 

[...] 

b. limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser 

reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de 

acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados; 

 

Trata-se de método de interpretação evolutiva dos direitos huma-

nos3, que leva em conta a pluralidade dos significados dos termos jurídicos 

em matéria de direitos humanos; a organicidade dos instrumentos de di-

reitos humanos, conforme a evolução da sociabilidade; e a integração de 

tratados internacionais para além da Convenção Americana, “a fim de 

 
3 Importante frisar que não foi a primeira vez que a Corte se manifestou nesse sentido, tendo enfrentado a questão 
da propriedade coletiva da terra em outros casos anteriores à lide envolvendo o povo indígena Xukuru, dentre eles: 
Caso da Comunidade Mayagna (Sumo) Awas Tingni Vs. Nicarágua; Caso Povos Kaliña e Lokono Vs. Suriname; Caso 
Comunidade Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguai; Comunidade Garífuna de Triunfo de la Cruz e seus membros Vs. 
Honduras; Caso Comunidade Indígena Yakye Axa Vs. Paraguai; e Caso dos Povos Indígenas Kuna de Madungandí e 
Emberá de Bayano e seus membros Vs. Panamá. 
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considerar a questão sujeita a exame no quadro da evolução dos direitos 

humanos no Direito Internacional” (MELO, 2006, p. 32). Em razão desse 

método interpretativo, a Corte desenvolveu o sentido e o alcance do direito 

à propriedade privada, “permitindo dessa maneira abarcar dimensões 

como a propriedade coletiva, a territorialidade, a ancestralidade, a sacrali-

dade, imprescindíveis de serem levadas em consideração para a plena 

garantia desse direito no contexto dos povos indígenas” (MELO, 2006, p. 

33). É o que consta nas considerações da Corte na sentença exarada em 5 

de fevereiro de 2018: 

 

Desconhecer as versões específicas do direito ao uso e gozo dos bens, dadas 

pela cultura, usos, costumes e crenças de cada povo, equivaleria a afirmar que 

só existe uma forma de usar os bens, e deles dispor, o que, por sua vez, signi-

ficaria tornar ilusória a proteção desses coletivos por meio dessa disposição. 

Ao se desconhecer o direito ancestral dos membros das comunidades indíge-

nas sobre seus territórios, se poderia afetar outros direitos básicos, como o 

direito à identidade cultural e à própria sobrevivência das comunidades indí-

genas e seus membros (CIDH, 2015, p. 29). 

 

A fundamentação empreendida pela Corte Interamericana para asse-

gurar o direito à propriedade dos povos indígenas desloca a questão da 

soberania, fundada na tutela da propriedade privada, para a soberania dos 

povos indígenas em seus territórios, sob a perspectiva da soberania popu-

lar. A jurisprudência do Sistema Interamericano é pacífica no sentido da 

necessidade de participação, consulta e consentimento livre, prévio e in-

formado dos povos originários quando da elaboração de “normas jurídicas 

garantidoras da totalidade dos direitos daqueles povos quanto para a ela-

boração de políticas públicas” (GRABNER, 2015, p. 14): “este deber dimana 

del derecho primordial de los pueblos indígenas a la libre determinación y 

de los principios de soberanía popular y gobierno por consentimiento y es 
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un corolario de los principios conexos de derechos humanos” (ONU, 2009, 

p. 23). 

Registra-se que a Convenção 169 da OIT estabeleceu, pioneiramente, 

o direito à participação, consulta e consentimento livre, prévio e infor-

mado, ao prever que “os governos deverão: a) consultar os povos 

interessados, mediante procedimentos apropriados e, particularmente, 

através de suas instituições representativas, cada vez que sejam previstas 

medidas legislativas ou administrativas suscetíveis de afetá-los direta-

mente” (BRASIL, 2004). Trata-se de instrumento de proteção 

internacional dos povos indígenas e tribais4, que determina o controle so-

cial e a participação dessas populações nos espaços democráticos 

decisórios e de implementação de políticas públicas que atendam suas ne-

cessidades (LUCIANO, 2006). Para a CIDH, “las disposiciones del 

Convenio 169 de la OIT son un factor relevante al interpretar las normas 

interamericanas de derechos humanos en relación con peticiones presen-

tadas contra todos los Estados miembros de la OEA” (INTER-AMERICAN 

COMMISSION ON HUMAN RIGHTS, 2010, p. 5). 

As correntes teóricas da soberania inserem a propriedade privada 

como base suprema dos direitos humanos, de um lado; e servem de fun-

damento, na contemporaneidade, para conciliar democracia e 

constitucionalismo liberal, doutro: “o liberalismo, ao reduzir os interesses 

sociais à sua própria leitura dos direitos humanos, nega a soberania popu-

lar que ele próprio invoca como base legitimadora dos textos 

constitucionais” (COSTA, 2011, p. 223). Nestes termos, a restrição partici-

pativa dos povos originários na elaboração e aplicação das normas 

jurídicas “se apresentou como o principal fator responsável pela pouca 

 
4 Por povos tribais, a Convenção compreende, em seu artigo 1º, que são povos em países independentes, “cujas 
condições sociais, culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam 
regidos, total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial” (BRASIL, 2004). 
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correspondência entre a perspectiva garantidora de direitos fundamentais 

estampada no texto constitucional e as expectativas dos povos indígenas 

enquanto grupos minoritários” (PERUZZO, 2017, p. 2710). 

Ora, em que pese Bodin tenha afirmado que a soberania seria atri-

buto dos governantes que exercessem a autoridade de forma ilimitada e 

perpétua, o monarca se encontrava, de fato, constrangido pelas leis de 

Deus e da natureza e pelas leis fundamentais, dentre elas, a não interfe-

rência na propriedade privada dos súditos. Na esteira contratualista, por 

sua vez, a soberania, “esse motor imóvel da legitimidade política, era a 

própria natureza, pois cabia às sociedades humanas conformar-se aos di-

tames naturais percebidos pela nossa razão” (COSTA, 2011, p. 201). 

Mesmo com a transição do Estado de Natureza para o Estado de Sociedade, 

a autoridade soberana permanecera subordinada ao direito natural, ca-

bendo a ela a proteção da propriedade. A teoria da representação política 

de Seyès, como visto, ao tratar da categoria de cidadania, concebeu que a 

representação somente poderia ser exercida por aqueles que possuíssem 

propriedade – a terra como mantenedora da ordem econômica homogê-

nea. Nestes termos, a soberania popular fora limitada pelas normas 

contidas na Constituição francesa de 1791, que não demorou a ser questi-

onada pela grande massa faminta – que findou, posteriormente, com a 

promulgação de uma nova constituição. A limitação do poder real pelos 

revolucionários, considerado pela maior parte da doutrina como o gérmen 

dos direitos humanos, não passou de uma “arma ideológica de combate” 

(TRINDADE, 2011, p. 38) da burguesia. 

A crise do sistema representativo retoma o paradoxo da soberania, 

que toma de Rousseau a noção de que a soberania popular é absoluta, mas 

que identifica essa soberania “com o poder supremo de que falava Locke, 

que se esgotava na própria definição, ou redefinição, do poder legislativo” 

(COSTA, 2011, p. 203). Considerando a narrativa do constitucionalismo 
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liberal contemporâneo, irrompe a necessidade de fortalecer os instrumen-

tos de participação ativa dos povos originários na formulação de leis e de 

políticas públicas. Cuida-se, não somente, de assegurar direitos humanos 

fundamentais ao povos indígenas, mas, também, “de contribuir para o en-

raizamento da cidadania como prática política, ao implicar diretamente os 

envolvidos na responsabilidade necessária para a tomada de decisões que 

afetarão a vida de todos aqueles que dividem um mesmo espaço geográfico 

e político” (PERUZZO, 2017, p. 2737). 

No “Caso Povo Indígena Xukuru e seus membros Vs. Brasil”, a inter-

pretação sobre a propriedade coletiva operada pela Corte, com a 

consequente condenação do Estado brasileiro, insere no constituciona-

lismo pátrio demandas até então não executadas institucionalmente. Ora, 

embora a Constituição Federal de 1988 reconheça ser a propriedade, nos 

ditames das teorias da soberania, um direito e garantia fundamental, é 

também garantido aos indígenas “sua organização social, costumes, lín-

guas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fa-

zer respeitar todos os seus bens” (BRASIL, 1988). Não obstante a 

Convenção Americana não prever expressamente o direito à propriedade 

coletiva às comunidades tradicionais, coube ao sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos conformar as normas, ratificadas pelo País, 

às necessidades dos povos indígenas, constantemente questionadas pelo 

agronegócio. 

A tensão entre a propriedade privada e a propriedade coletiva da 

terra reacende a questão agrária brasileira, notadamente marcada pela 

vulnerabilidade política dos povos indígenas; pelo processo histórico de 

violência e resistência; e pelas inúmeras tentativas de desinstitucionaliza-

ção da reforma agrária. Malgrado “o eco da obscena e incondicional 

autoafirmação do poder” (ZÏZEK, 2013) – excesso necessário à noção de 
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soberania –, assente na expansão do latifúndio, na disseminação de trans-

gênicos e na ofensiva da acumulação neoliberal: 

 

[...] vemos surgir novas formas de resistência dos despossuídos – os “sem” 

(sem-documento, sem-domicílio, sem-teto, sem-emprego, sem-direito) – pela 

defesa dos serviços públicos, pela soberania energética e alimentar dos países 

sujeitados à pilhagem imperialista, pelos bens comuns (água, terra, ar, vi-

vente) cobiçados por empresas canibalescas ou companhias farmacêuticas à 

espreita de novas moléculas patenteáveis. Ou, simplesmente, em favor do di-

reito de ter direitos! As reivindicações de reconhecimento das línguas e 

culturas indígenas contra uma globalização uniformizante participam dessas 

resistências à despossessão (BENSAÏD, 2017, p. 63). 

 

A pandemia de covid-19, declarada em março de 2020 pela Organi-

zação Mundial da Saúde (OMS), afeta, de forma mais crítica, as populações 

indígenas. Além de dificultar a mobilização de organizações que atuam na 

proteção das comunidades tradicionais, a pandemia facilitou a invasão de 

garimpeiros, madeireiros e grileiros nas terras tradicionais (CIMI, 2020). 

Ora, de acordo com Ailton Krenak, indígena ativista do movimento socio-

ambiental e de defesa dos direitos indígenas, “os quase-humanos são 

milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada, da 

técnica, do controle, do planeta. E por dançar uma coreografia estranha 

são tirados de cena, por epidemias, pobreza, fome, violência dirigida” 

(KRENAK, 2020, p. 34). Sobre o risco de genocídio indígena em meio à 

pandemia, Krenak faz um apelo, no livro “O amanhã não está à venda”: 

 

Temos que abandonar o antropocentrismo; há muita vida além da gente, não 

fazemos falta na biodiversidade. Pelo contrário. Desde pequenos, aprendemos 

que há listas de espécies em extinção. Enquanto essas listas aumentam, os hu-

manos proliferam, destruindo florestas, rios e animais. Somos piores que a 

Covid-19. Esse pacote chamado de humanidade vai sendo descolado de ma-

neira absoluta desse organismo que é a Terra, vivendo numa abstração 
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civilizatória que suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, 

de existência e de hábitos (KRENAK, 2020, p. 7). 

 

No contexto da pandemia, a vulnerabilidade política e sanitária das 

populações indígenas ficou ainda mais patente. Por essa razão, a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), por meio da Resolución nº 

1/2020 sobre Pandemia y Derechos Humanos em las Américas, advertiu 

os Estados membros da Organização dos Estados Americanos (OEA) para 

que fortaleçam, no contexto das medidas e iniciativas adotadas para conter 

a pandemia do coronavírus, as instituições democráticas, a fim de que 

cumpram com as obrigações internacionais e com a Carta Democrática 

Interamericana (CIDH, 2020). Ademais, orienta a Comissão no sentido de 

que os Estado se abstenham de “promover iniciativas legislativas e/ou 

avanços na implementação de projetos produtivos e/ou extrativos nos ter-

ritórios dos povos indígenas durante o tempo que durar a pandemia, em 

virtude da impossibilidade de levar adiante os processos de consulta pré-

via, livre e informada” (CIDH, 2020, p. 15). 

A recomendação se justifica na medida em que a Comissão observou 

“redução dos espaços democráticos de participação social, situações de in-

terferências no poder judicial ou de sua completa paralização e a tomada 

de decisões institucionais de governança de modo concentrado e autoritá-

rio” (CIDH, 2020). Em que pese o povo indígena Xukuru tenha garantido, 

por meio da sentença, o direito de propriedade coletiva sobre seu territó-

rio, a negligência sanitária do Estado brasileiro em conter a pandemia 

pode dizimar este e outros povos indígenas espalhados pelo território na-

cional. A omissão estatal contribui para o aniquilamento de um conjunto 

de tradições, línguas e saberes ancestrais necessários à mantença da re-

produção material dessas comunidades. Trata-se da antiga lógica colonial, 
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que privilegia a hierarquia social, a propriedade privada e o descarte de 

vidas subalternizadas. 

 
Considerações finais 
 

Partindo-se da análise de um conjunto de teóricos da soberania, ainda 

que de diferentes épocas – e, portanto, diferentes contextos sociais, políti-

cos e econômicos –, observou-se a maneira pela qual a propriedade 

privada foi sustentada para justificar duas ordens antagônicas: proprietá-

rios e não proprietários. Dissecar a construção conceitual em torno da 

soberania revelou o instituto da propriedade privada como indissociável 

da consolidação do Estado-nação. Mesmo Rousseau, que deslocou a ques-

tão da soberania para a supremacia do povo, não pugnou pela supressão 

da propriedade privada; a propriedade para o autor era, ao mesmo tempo, 

fonte de desigualdade e manifestação de liberdade entre os homens. A des-

peito do embate entre democracia e constitucionalismo que atravessa os 

modernos Estados Democráticos de Direito, nota-se que a democracia 

curva-se diante do direito fundamental à propriedade privada previsto nas 

constituições. 

Em que pese esse diagnóstico, a propriedade comunal da terra, exa-

minada por meio do caso do povo indígena Xukuru na Corte 

Interamericana, possibilita uma leitura pluralista do direito de proprie-

dade, condizente com a existência multifacetada de etnias, comunidades, 

raças, dialetos e culturas. O trânsito conceitual não somente afirma a rela-

ção multicultural do ser humano com a terra, como também remodela a 

discussão em torno da soberania. Nestes termos, a soberania, enquanto 

exercício da propriedade comunal de comunidades originárias, manifesta-

se como resistência às tentativas de desterritorialização dessas populações 

em nome de uma suposta soberania estatal. 
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A jurisprudência interamericana opera importante avanço na prote-

ção dos povos indígenas, espraiando o arcabouço jurídico para sujeitos até 

então vulneráveis ao projeto de ocidentalização. Malgrado a interpretação 

evolutiva do direito de propriedade, o Brasil parece não observar as nor-

mas internacionais ao qual se submeteu – em especial, a Convenção 

Americana e a Convenção 169 da OIT –, ao não tutelar os direitos territo-

riais indígenas e não promover os processos demarcatórios indispensáveis 

para a sobrevivência dessas populações. A democracia e a Constituição, 

nos atuais moldes brasileiros, estão a serviço de um projeto expropriatório 

das comunidades originárias, retomando a antiga noção de propriedade 

para legitimar o recrudescimento contra os nativos, impondo a soberania 

dos grandes projetos de devastação ambiental em benefício do agronegó-

cio – o Leviatã do neocolonialismo brasileiro. 
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A Crise da Democracia no Brasil e 
a proteção ambiental em xeque: 

enfraquecimento e extinção dos órgãos colegiados 
 

Fábio Aparecido Júlio 1 
 
 
1 Introdução 
 

A palavra democracia pode possuir diversos significados ao longo do 

tempo e de determinados lugares. Em termos gerais, atualmente pode-se 

dizer que ela significa o exercício da soberania popular, sobretudo em um 

sistema político representativo – a chamada democracia representativa. 

Para a Ciência Política, em um conceito minimalista de democracia, 

basta que os regimes possuam instituições, eleições livres e periódicas, plu-

ralidade partidária e liberdade de imprensa, para que sejam considerados 

democráticos (MEDEIROS, 2015, p. 273). Para além desse conceito, é pre-

ciso compreender a democracia como um todo, considerando a 

participação direta do povo na tomada de decisões fundamentais – a de-

nominada democracia participativa. 

Para a Ciência Jurídica: “(...) a democracia não é um mero conceito 

político abstrato e estático, mas é um processo de afirmação do povo e de 

garantia dos direitos fundamentais que o povo vai conquistando no correr 

da história “ (SILVA, 2011, p. 126). Paulo Bonavides compreende a demo-

cracia como um direito fundamental e a conceitua como “forma de 

exercício da função governativa em que a vontade soberana do povo de-

cide, direta ou indiretamente, todas as questões de governo, de tal sorte 

 
1 Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional pela Universidade Anhanguera-Uniderp. Doutorando em 
Direito pela Universidade de Marília. 
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que o povo seja sempre o titular e o objeto, a saber, o sujeito ativo e o 

sujeito passivo do poder legítimo” (1993, p. 13). Vale ressaltar que, embora 

o termo “povo” possua vários significados, Bonavides o relaciona à sobe-

rania, no exercício de seus direitos individuais e sobretudo coletivos (2001, 

p. 74-78). 

Nesse aspecto, a democracia em seu sentido mais amplo, deve asse-

gurar a participação popular e a soberania de suas decisões em situações 

que a atinjam direta ou indiretamente, por meio de mecanismos de voz e 

voto em órgãos colegiados onde os poderes devem ser horizontais. 

Os direitos socioambientais, por sua vez, correspondem a uma gama 

de direitos reconhecida pelo próprio Estado – de forma mais ou menos 

clara na própria Constituição Federal e em legislações regulamentadoras, 

mas que por vezes não são implementados em sua plenitude. Mais ainda: 

são retirados pouco a pouco, seja pela desestruturação de órgãos ligados a 

políticas públicas, seja pela retirada de direitos, como alterações legislati-

vas ou decisões do Poder Executivo. 

O presente trabalho tem por objetivo trabalhar a construção e recons-

trução da democracia no Brasil, estruturado em dois momentos: o 

primeiro trata de uma breve análise que parte do período de redemocrati-

zação e a construção da soberania popular na Constituinte e como ela se 

implementa ao longo dos anos e o segundo trata da atual situação, onde se 

observam vários retrocessos socioambientais relacionados à falta de par-

ticipação popular na tomada de decisões, associada ao que se considera 

como uma crise democrática. O método utilizado para análise é o dedutivo, 

vez que se busca trazer conceitos mais gerais sobre a democracia e a crise 

democrática para aplicá-los à realidade brasileira. 
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2 A (re)construção da democracia no Brasil e o exercício da soberania 
popular na proteção ambiental 
 

Para tratar da reconstrução da democracia no Brasil, é necessário re-

lembrar, ainda que brevemente, o que significam os vinte e um anos de 

ditadura militar no país. Vários são os relatórios de crimes ocorridos neste 

período sombrio e até os dias atuais o Estado não conseguiu reparar a me-

mória dos mortos, torturados e desaparecidos por suas posições políticas. 

Como exemplo, o Relatório Figueiredo, que ficou quarenta e cinco anos 

desaparecido e depois foi encontrado quase intacto, traz dados assustado-

res de crueldades e matanças de comunidades indígenas inteiras por 

fazendeiros e funcionários do Serviço de Proteção ao Índio – SPI. Por sua 

vez, a Comissão Nacional da Verdade, instalada oficialmente no Brasil em 

2012, pela Lei n. 12.528, possui a responsabilidade de apurar e expor os 

crimes cometidos durante a ditadura militar, apesar de não se ater aos 

crimes perdoados pela Lei de Anistia de 1979. Estes documentos retratam 

um passado que jamais deve se repetir2.3 

É importante ressaltar que a transição do regime autoritário para o 

democrático foi resultado de uma década de mobilizações que seguiam o 

ritmo da democratização na América Latina. No Brasil, o final dos anos 

1970 marcaram o início do debate entre juristas, sociedade e partidos po-

líticos sobre os rumos que o país deveria tomar. Para Perlatto (2019, p. 

92): 

 
2 Não se pretendeu tratar do período de ditadura militar no Brasil neste trabalho em razão do recorte temporal. 
Entretanto, é preciso lembrar que a democracia só foi restabelecida em 1985 após anos de luta, que contou com fortes 
embates contra o governo, dentre vários movimento, o  que ficou mais  conhecido como “Diretas Já”, que pleiteava 
o direito de realização de eleições diretas para presidente da República, que contou com forte apoio popular, de 
artistas, intelectuais e políticos opositores. Esse movimento de 1983 a 1985 deu nome a uma Proposta de Emenda 
Constitucional PEC N. 05/1983, apresentada pelo deputado Dante de Oliveira do PMDB-MT que foi refutada pelo 
Congresso Nacional, diante disso a eleição foi indireta que culminou com a vitória de Tancredo de Almeida Neves 
consolidando desta forma o final do governo do presidente Joao Figueiredo, pondo fim ao regime militar. 

3 Sobre o processo de transição do período de ditadura militar para a redemocratização do país e o papel dos partidos 
políticos, sobre o Partido dos Trabalhadores, ver Margaret E. Keck. A transição brasileira para a democracia. 
Disponível em: <http://books.scielo.org>. 

http://books.scielo.org/
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Este é o período marcado pela entrada em cena de “novos atores” na cena 

política, com destaque para o chamado “novo sindicalismo”, as associações de 

moradores, os movimentos contra a carestia, o Movimento dos Trabalhadores 

Sem-Terra (MST), a União Nacional dos Estudantes (UNE), além dos movi-

mentos das mulheres e dos negros. A esses movimentos vieram se juntar 

outros tradicionais atores sociais, a exemplo da Ordem dos Advogados do Bra-

sil (OAB), a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), alguns setores da Igreja 

Católica, instituições científicas públicas e privadas – como a Sociedade Brasi-

leira para o Progresso da Ciência (SBPC) e o Centro Brasileiro de Análise e 

Planejamento (CEBRAP). A despeito da pluralidade de agendas, esses grupos 

buscavam pressionar pela redemocratização política do país, buscando influ-

enciar decisivamente os direcionamentos da Constituição de 1988 

 

O processo Constituinte ocorreu entre os anos 1987 e 1988, envol-

vendo a sociedade como um todo, em audiências por todo o país, a fim de 

que pudessem ter garantidos no texto que seria aprovado os direitos fun-

damentais, negados no período ditatorial. Os debates e embates, sobretudo 

em relação à reforma agrária, proteção ambiental, garantia de territórios 

étnicos e demais proteções especiais às minorias resultou na Assembleia 

Nacional Constituinte e consequentemente promulgação da nova consti-

tuição, em 5 de outubro de 1988. 

Apesar de possui diversas falhas em relação ao reconhecimento e im-

plementação dos direitos sociais – o que foi, ao longo dos anos, acrescido 

pelas emendas constitucionais e legislações regulamentadoras, trata-se de 

um documento histórico para a jovem democracia que ali se desenhava. 

Mesmo com a implementação dos institutos e instituições democrá-

ticas, a ideia de democracia parece ser bastante nebulosa ou duvidosa para 

os brasileiros, como apurou Moisés (2010), em pesquisas que tinham por 

objetivo apurar a compreensão do que seja a democracia e satisfação dos 

brasileiros, em pesquisas realizadas entre os anos 1989 e 2006. Mas a 
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certeza de que não se deve retroceder e outro regime antidemocrático fi-

cou bastante clara na pesquisa, que revela que ao longo dos anos, a 

preferência pelo regime democrático foi aumentando gradativamente, 

sendo que em 2016, 71,4% dos brasileiros preferiram a democracia à dita-

dura. 

Apesar do resultado da pesquisa em 2016, o Congresso Nacional ar-

quitetou um golpe parlamentar, apoiado fortemente pelos meios de 

comunicação ,  que culminou no impeachment da Presidente da República 

Dilma Rousseff sobe o pretexto de um suposto “crime de responsabili-

dade”, denominado “pedaladas fiscais” não tipificado no ordenamento 

jurídico brasileiro, fato este  já reconhecido pelo principal beneficiado, o 

então  vice presidente da Michel Temer em entrevista aos meios de comu-

nicação, consubstanciando um verdadeiro ato de inconstitucionalidade e 

claro desrespeito a democracia brasileira.  

A preferência dos brasileiros pela democracia nos percentuais apre-

sentados na pesquisa  ocorre mesmo diante das falhas, o Estado 

Democrático de Direito prevê liberdades fundamentais, quer seja de 

crença, filiação partidária, de expressão, o direito de ir e vir, sigilo de cor-

respondência, inviolabilidade de domicílio, que por duas décadas foram 

vilipendiadas, com a Constituição, passam a ser inegociáveis. A participa-

ção popular direta ou indireta na tomada de decisões também figura entre 

os direitos fundamentais. A soberania passa a ser, ao menos no plano for-

mal, implementada. O direito de votar e ser votado, o plebiscito, o 

referendo e a iniciativa popular são elementos fundamentais para o funci-

onamento das instituições que, por sua vez, são independentes, mas 

harmônicas, não devendo haver interferência entre os poderes. Nesse as-

pecto: 
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As constituições, com objetivo de conter excesso da maioria, estabelecem ar-

ranjos constitucionais como o bicameralismo, a federação e a separação dos 

poderes. Sem esses mecanismos de controle garantidos em constituições pro-

vidas de supremacia, o Estado de Direito seria colocado em risco. (NETO; 

SARMENTO, 2019, p 24). 

 

Também houve avanços significativos no reconhecimento dos direi-

tos socioambientais: povos indígenas, comunidades quilombolas, pessoas 

com deficiência, homens e mulheres de todas as etnias passaram a ser su-

jeitos de direitos. Acesso à terra, saúde, educação, meio ambiente saudável, 

se fundaram com os demais direitos fundamentais para além do que de-

terminou o caput do artigo 5. Os tratados internacionais sobre direitos 

humanos em que o Brasil é parte passaram compor o bloco de constituci-

onalidade e alargar a proteção da natureza e de seres humanos, 

indistintamente. 

Nesse sentido, os direitos ambientais ou socioambientais são um 

bloco de direitos que transcendem a proteção ambiental e aos povos que 

da natureza vivem: ela corresponde à qualidade de vida sadia de todos, 

indistintamente, com maior proteção, por óbvio, às populações tradicio-

nais, povos indígenas e comunidades quilombolas. A proteção corresponde 

não somente ao reconhecimento na legislação, mas a implementação de 

políticas públicas. 

É preciso reforçar o parágrafo único do artigo 1: “Todo poder emana 

do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 

nos termos desta Constituição” (BRASIL, 1988). O exercício direto da so-

berania exige que se compreenda o que são, de fato, as iniciativas 

populares. Como exemplos, a ação popular, a audiência pública, os conse-

lhos – em âmbito municipal, estadual e federal e, considerando a 
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Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT4, a con-

sulta livre, prévia e informada sobre qualquer impacto direto ou indireto 

a determinados grupos étnicos, como quilombolas- referidos pela Conven-

ção como tribais - e povos indígenas. 

Gaspardo (2018, p.70) chama atenção para o fato de que 1988 se 

constitui um marco no desenvolvimento de diversos institutos participati-

vos, onde movimentos sociais e sindicatos passam a ter papel relevante na 

luta pelos direitos, e acrescenta: 

 

Além da previsão de vários institutos de democracia participativa, outra ino-

vação da Constituição que favoreceu a ampliação da participação popular foi a 

valorização da esfera local, com a atribuição de competências para as políticas 

sociais e urbanas. Essa nova institucionalidade foi detalhada e fortalecida pela 

legislação infraconstitucional, destacando-se as Leis Orgânicas do Sistema 

Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência Social (Suas), a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, o Estatuto da Cidade, a Lei da Transparência e a 

Lei de Acesso à Informação 

 

Para Gaspardo (2018, p. 73-74), a democracia participativa possui 

quatro fundamentos, sendo o primeiro referente a reivindicação dos espa-

ços de discussão pelos atores sociais, normalmente excluídos dos 

processos decisórios; o segundo trata do caráter deliberativo da participa-

ção popular, e não apenas consultivo; o terceiro tem papel pedagógico, 

onde o debate qualificado favorece o esclarecimento para a tomada de de-

cisão e o quarto se refere a pluralidade de “desenhos institucionais”, em 

que pode eleição de representantes e também a participação direta, o que 

nos remete à ideia de democracia participativa, defendida por Paulo Bona-

vides. 

 
4 Decreto 51.051 de 19 de abril de 2004, revogado pelo Decreto 10.088 de 05 de novembro de 2019. 
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Enid Rocha torna clara a necessária participação popular nos conse-

lhos de gestão, reforçando a democracia participativa: 

 

[...] no tocante à democracia participativa, [a Carta de 1988] estabelece os 

Conselhos Gestores de Políticas, nos níveis municipal, estadual e federal, com 

representação do Estado e da sociedade civil, indicando que as gestões das po-

líticas da Seguridade Social, da educação e da criança e do adolescente 

deveriam ter caráter democrático e descentralizado. [...] A inscrição de espa-

ços de participação da sociedade no arranjo constitucional das políticas sociais 

brasileiras apostou no potencial das novas institucionalidades em mudar a cul-

tura política do país, introduzindo novos valores democráticos e maior 

transparência e controle social na atuação do Estado no tocante às políticas 

sociais. 

 

Castro (2011, p. 3) denomina os conselhos que tratam de diversos 

direitos implementados tanto na Constituição como nas legislações espe-

ciais de Conselhos de Direitos, chamando atenção para a relevância da 

participação popular na tomada de decisões pela administração pública: 

 

Não há como concebermos Conselhos de Direitos sem a participação popular, 

pois se compostos apenas por representantes do poder público, funcionarão 

como órgãos consultivos do governo, assessorando-o tecnicamente, como se 

fossem apenas um braço da Administração Pública. 

 

A participação popular na gestão pública é imprescindível à manu-

tenção do Estado Democrático de Direito e garante o controle social sobre 

os atos de governo. É possível identificar no texto constitucional diversas 

previsões sobre a participação social, como as organizações representati-

vas na formulação de políticas públicas e de controle da seguridade social; 

a gestão democrática do ensino, a participação da comunidade nas 
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questões que envolvem a cultura e o patrimônio histórico e cultural, como 

os colegiados inseridos na estrutura da Fundação Cultural Palmares – 

FCP.5 

Na área do meio ambiente, a participação popular ganha status de 

princípio, como se observa do caput do artigo 225 da CF/88, mas também 

do paragrafo primeiro, VI, que trata da publicidade dos estudos prévio de 

impacto ambiental – EIA, tendo as audiências públicas6 papel fundamental 

quando há empreendimentos que causem impactos ambientais. Os colegi-

ados ambientais também são imprescindíveis ao que se chama de 

governança ambiental. Um dos exemplos é o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA, criado pela Lei n. 6.938/1981 – Política Nacional do 

Meio Ambiente. 

O CONAMA é o órgão colegiado mais importante para a participação 

social nas questões que envolvem proteção ambiental. Em 1992 passou a 

ser vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com mais de cem conse-

lheiros e possui representantes de diversos órgãos do governo federal, 

além dos estados e municípios, entidades empresariais e da sociedade civil. 

Fonseca et al. (2012, p. 185) observam que, por ser um colegiado com-

posto por membros ligados a determinadas áreas de conhecimento, a 

linguagem utilizada acaba sendo técnica, apontando a necessidade de ca-

pacitação técnica e política dos conselheiros e/ou mudanças estratégicas 

dos conselhos gestores, a fim de que a participação popular seja mais 

 
5  Para Souza (2002, p5) “Pode-se, então, resumir o que seja política pública como o campo do conhecimento que 
busca, ao mesmo tempo, "colocar o governo em ação" e/ou analisar essa ação (variável independente) e, quando 
necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações (variável dependente)”.  

6 Vale lembrar que as audiências públicas estão previstas inicialmente na Resolução 01/86 do CONAMA, sendo mais 
tarde regulada pela Resolução CONAMA 09/1987 e novamente, pela Resolução CONAMA 237/1997. Conforme 
Machado (2001, p. 30), “é a última grande etapa do procedimento do estudo prévio de impacto ambiental. Inserida 
nesse procedimento com igual valor ao das fases anteriores, é ela, também, base para a análise e parecer final”. Vale 
ressaltar que as audiências públicas não se confundem com a consulta livre, prévia e informada prevista nos artigos 
6, 7 e 8 da Convenção 169 da OIT, pois neste caso, não há o que falar em início de qualquer atividade sem a decisão 
das comunidades a serem afetadas pelo empreendimento ou alteração legislativa. 
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efetiva. Por outro lado, consideram que a capacidade técnica dos conse-

lheiros é fundamental para se aplicar as políticas públicas. Apesar das 

falhas que todo órgão possui, o conselho, ao longo dos anos, é considerado 

fundamental para a implementação do Sistema Nacional do Meio Ambi-

ente. 

Para Gordilho e Oliveira, órgãos colegiados (2014, p. 68-69): 

 

(...) devido ao fato de abarcarem em sua composição cidadãos desvinculados 

do Poder Público, que figuram como agentes particulares em colaboração, per-

mitindo que as decisões governamentais não sejam de exclusividade estatal. 

Ademais, esses órgãos são extremamente úteis, principalmente em face do 

planejamento governamental, tarefa que exige uma abordagem ampla e plural 

para ser adequadamente concebida. 

 

Além dos conselhos e demais órgãos colegiados, a soberania popular 

se dá pelas organizações não-governamentais – ONGs, que se engajam na 

luta pela implementação dos direitos socioambientais. Pinto (2011, p. 25) 

chama atenção para o fato de que as ONGs, por não possuem natureza 

partidária, transformam “a luta pela democracia em uma luta não política 

(entre projetos)”, ou seja, reforçam a soberania popular na defesa dos di-

reitos coletivos. 

Monteiro et al. (2015), ao analisar as teorias democráticas e sua apli-

cação no Brasil, levando em conta a democracia deliberativa e 

participativa, chamam atenção para o fato de que, ainda que existam fra-

gilidades e que determinados órgãos colegiados não representem 

efetivamente a sociedade, pode-se afirmar que, na medida do possível, am-

bos modelos são importantes e devem ser resguardados e aperfeiçoados, 

tomando como exemplo os conselhos gestores: 

 

Os conselhos gestores são hoje tão importantes quanto os espaços legislativos 

na mediação entre sociedade e Estado e para a representação e participação 
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do interesse coletivo. [...] Mesmo que os conselhos não tenham poder efetivo 

para decidir sobre a política pública, eles têm poder de veto sobre as decisões 

do governo, podendo paralisar obras, vetar convênios, suspender o repasse de 

recursos entre outras coisas. (2015, p. 176) 

 

Santos e Avritzer (2002, p. 73) sustentam que os dois modelos de 

democracia devem ser complementares e convergentes: “ Essas articula-

ções dão credibilidade e fortalecem as práticas locais pelo simples fato de 

as transformarem em elos de redes e movimentos mais amplos e com 

maior capacidade transformadora.” 

Desse modo, para que se mantenha um Estado Democrático de Di-

reito, tão almejado e construído na redemocratização, necessário que se 

fortaleçam as instituições e institutos democráticos, a participação popular 

nos mais variados meios, com voz e voto ativos. Todavia, nos últimos anos, 

tem-se observado um movimento contrário: a desestruturação ou enfra-

quecimento dos órgão colegiados, senão a sua extinção, situações que, para 

além de repercutirem negativamente na proteção ambiental, denunciam a 

crise democrática que vai se estabelecendo no país. 

 
3 A crise da democracia e a ameaça à proteção ambiental: o 
enfraquecimento e extinção dos órgãos de participação popular. 
 

Se a democracia é compreendida, como visto na seção anterior, em 

vários aspectos, entre eles a implementação das garantias de participação 

popular na tomada de decisões pelo poder público em situações que en-

volvem as políticas públicas, como as relacionadas ao meio ambiente, é 

importante dar destaque ao movimento contrário a toda essa construção. 

Quando as instituições e os institutos democráticos sofrem interferências, 

seja de outras esferas de poder, como a recorrente interferência do Execu-

tivo no Judiciário e vice-versa, ou até mesmo quando os próprios institutos 
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democráticos são enfraquecidos ou extintos, ameaçado está o Estado De-

mocrático de Direito. 

A pauta da crise democrática brasileira não é nova em relação à re-

presentatividade. Kierecz (2016, p. 368) alerta que os representantes cada 

vez menos representam os interesses do povo que o elegeram e assim: “o 

cidadão vem se distanciando da tomada de decisões cada vez mais, preva-

lecendo um individualismo egoísta que se apodera de todos e deixa a 

população sem representantes de fato, pois na verdade estes representam 

apenas a si mesmos. “ 

Nos últimos anos, o Brasil tem ganhado holofotes da sociedade inter-

nacional, preocupada com os rumos da democracia. Para Avritzer (2019): 

“(...) o Brasil vive um processo que se encaixa nas discussões internacio-

nais sobre a ‘crise da democracia’. Ele vive uma degradação das 

instituições democráticas por dentro, um conceito diferente daquele co-

nhecido como golpe.”   

Monedero (2012, p. 74, tradução nossa), denomina este movimento 

de “esvaziamento da democracia”, o relacionando ao avanço do neolibera-

lismo, com consequências diretas à sociedade e ao meio ambiente, como 

exclusão social e degradação ambiental: 

 

O vazio real da democracia, para além do olhar nostálgico de um passado ide-

alizado, expressa-se, de maneira crua, na persistência ou no aumento das 

desigualdades, no fosso cada vez maior entre o Norte e o Sul, na devastação 

ambiental, no desemprego e na insegurança do emprego, na permanência de 

“áreas marrons”, onde o Estado não age e onde a violência urbana e a violência 

contra as mulheres é a norma, no oligopólio dos meios de comunicação, na 

ausência de reformas agrárias, na exclusão, na feminização da pobreza, no au-

mento das doenças, nas diferentes expectativas de vida em virtude da 

localização social e no acesso aos bens públicos, no aumento do orçamento da 

repressão e no compromisso da guerra como solução de conflitos. Em última 

análise, este vazio vincula-se a assuntos que têm a ver com o diferente lugar 
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que se ocupa no âmbito da produção e da reprodução social, tanto nacional 

como internacional. 

 

Cabe neste espaço discutir como os órgãos colegiados que tratam do 

meio ambiente vem sendo atacados e extintos, sobretudo no momento 

atual e como isso interfere na proteção ambiental. 

Em 2014, um importante passo havia sido dado para que a democra-

cia pudesse se fortalecer, com a instituição da Política Nacional de 

Participação Social – PNPS e o Sistema Nacional de Participação Social – 

SNPS, dispondo o Decreto n. 8.243/2014, em seu artigo 1, que o objetivo 

era: “fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas de 

diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a so-

ciedade civil”. O decreto foi revogado em 2019, pelo de n. 9.759, conhecido 

como decreto do “revogaço”. 

De uma só vez, o decreto assinado pelo atual presidente da República 

extinguiu a partir de 28 de junho d 2019 os seguintes órgãos colegiados: 

Fórum Brasileiro de Mudança do Clima – FBMC, Plano Nacional de Recu-

peração da Vegetação Nativa – Planaveg e sua Comissão – Conaveg, a 

Comissão Nacional da Biodiversidade – Conabio e a Comissão Nacional de 

Florestas – Conaflor. Mas não só: todos os demais colegiados que não fo-

ram instituídos por lei também foram extintos. 

Esta tomada de decisão pelo Executivo é indubitavelmente, antide-

mocrática, gerando grande repercussão na sociedade civil como um todo, 

motivo do ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 

6121,7 justamente porque a competência para criar ou extinguir um de-

creto é do Congresso Nacional e não do chefe do Poder Executivo. Em 

decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar de suspensão dos 

 
7 O acesso a ADI 6121 está disponível em: < http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5678906>. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5678906
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efeitos do novo decreto, o relator, Ministro Marco Aurélio enfatizou o con-

ceito de democracia: 

 

Democracia não é apenas o regime político mais adequado entre tantos outros 

– ou, parafraseando Winston Churchill, o pior à exceção de todos os demais; 

antes, deve ser compreendida como o conjunto de instituições voltado a asse-

gurar, na medida do possível, a igual participação política dos membros da 

comunidade. Sob essa óptica, qualquer processo pretensamente democrático 

deve oferecer condições para que todos se sintam igualmente qualificados a 

participar do processo de tomada das decisões com as quais presidida a vida 

comunitária: cuida-se de condição da própria existência da democracia. (STF, 

2019, p. 9) 

 

O relator reforçou os instrumentos pelos quais a democracia se ma-

terializa: “(...) toda e qualquer forma de controle, pela sociedade, dos atos 

da Administração, considerada a influência da atuação popular na formu-

lação das decisões políticas e na gestão da coisa pública, fornecendo-lhes a 

necessária legitimidade democrática” (STF, 2019, p. 11). 

A indagação natural é por quais motivos teria o Executivo decidido 

pela extinção de uma só vez dos órgãos colegiados em âmbito federal nas 

questões ambientais. A justificativa anunciada é um dos bordões do atual 

governo: a “desburocratização”8. Em nome dela, atos antidemocráticos 

têm ocorrido para atacar a sociedade e retirar dela, cada vez mais, o con-

trole dos atos da Administração Pública federal. A hipótese é que o meio 

ambiente está cada vez mais na mira dos predadores, sejam do agronegó-

cio ou então dos grandes empreendimentos, sobretudo de mineradoras 

em territórios indígenas. 

 
8 A Lei 13.726 de outubro de 2018 foi instituída pelo Governo Federal no ordenamento jurídico com objetivo de 
desburocratizar atos relacionados a administração pública no âmbito das três esferas administrativas.    
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Além disso, o Decreto n. 9.806, de 28 de maio de 2019 alterou a com-

posição e o funcionamento do CONAMA, diminuindo significativamente o 

número de conselheiros e estabelecendo que a escolha seja por sorteio, e 

não pela qualificação técnica, o que tem causado bastante preocupação não 

só dos ambientalistas, mas da sociedade como um todo que cada vez mais 

tem sido cerceada em sua participação nos órgãos de gestão ambiental. O 

esvaziamento do CONAMA, com a extinção da participação de representa-

ções indígenas e ambientais, como a Associação Brasileira de Entidades do 

Meio Ambiente – ABEMA, das ONGs e movimentos sociais, como o Fórum 

Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente – FBOMS,  

e da Ciência, como a Sociedade Brasileira Para o Progresso da Ciência – 

SBPC se dá em um momento de maior devastação na Amazônia e invasão 

de territórios indígenas não por acaso. 

Após a edição do decreto, o “Novo CONAMA” se reuniu apenas uma 

vez, com o fito de realizar sorteio de seus conselheiros, com o apoio das 

Loterias Caixa9, numa cena estarrecedora em que se visualiza a materiali-

zação dos retrocessos ambientais e o esvaziamento do órgão federal, 

consequência da crise democrática, apesar as articulações da sociedade e de 

políticos de oposição. 

Outro órgão de gestão ambiental que sofreu ataque foi o Conselho 

Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – CONSEA. Criado em 

2010 pelo decreto n. 7.272, o conselho tem caráter consultivo, composto 

por representantes indígenas, quilombolas e movimentos de mulheres, 

tem por finalidade discutir e adotar medidas para a segurança e diversi-

dade alimentar e combate à fome e é ligado à sociedade civil, 

representando, portanto, um órgão fundamental de soberania popular. A 

 
9 Sobre a dinâmica do sorteio do “novo CONAMA”, ver: <http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/governo-faz-sorteio-
com-bolinhas-e-globos-para-escolher-novos-membros-do-conama/>. 

http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/governo-faz-sorteio-com-bolinhas-e-globos-para-escolher-novos-membros-do-conama/
http://portal.sbpcnet.org.br/noticias/governo-faz-sorteio-com-bolinhas-e-globos-para-escolher-novos-membros-do-conama/
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Medida Provisória n. 870, em seu texto original, previa que o conselho 

fosse extinto, mas a pressão popular e parlamentar conseguiu manter o 

órgão. Este ataque antidemocrático, não curiosamente, também ocorreu 

em um período de maior liberação de agrotóxicos da história do país10. 

Não se pretende neste momento tratar de todos os atos antidemocrá-

ticos ocorridos ao longo do tempo, em especial os que se iniciaram em 

2013 e se desdobraram nos anos subsequentes (AVRITZER, 2018), mas 

apontar os dois ataques à democracia quando se tratam de supressão da 

participação popular nos órgãos de gestão ambientais, seja pela extinção 

de determinados órgãos ou pelo esvaziamento, como o que ocorreu no 

CONAMA. É inegável que tais medidas, além de ferirem a Constituição Fe-

deral, como se comprovou pela parcial procedência da ADI 6121, significam 

uma crise sem precedentes na jovem democracia brasileira, pois, con-

forme reforçam Bobbio et al. (1998, p. 8): “se democracia é participação 

dos cidadãos, uma participação insuficiente debilita-a.” 

 
Considerações finais 
 

Buscou-se abordar neste trabalho como a democracia se estrutura, 

apontando como marco temporal a Constituição de 1988, que inaugurou 

uma nova era na história do Brasil. Ao longo dos trinta e dois anos de re-

gime democrático, pode-se dizer que a democracia, estruturada pelas 

instituições nas três esferas de poder, sofreu ataques, sobretudo os corres-

pondentes ao povo, dono e objeto das demandas sociais, entre elas, o 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que se concretiza, 

 
10  Várias são as notícias a respeito da liberação cada vez maior dos agrotóxicos no Brasil: 
<https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2019/07/liberacao-recorde-reacende-debate-sobre-
uso-de-agrotoxicos-no-brasil-entenda>. A respeito dos impactos dos agrotóxicos na saúde humana, ver: LOPES e 
ALBUQUERQUE. Agrotóxicos e seus impactos na saúde humana e ambiental: uma revisão sistemática. Disponível 
em: <https://www.scielo.br/pdf/sdeb/v42n117/0103-1104-sdeb-42-117-0518.pdf>. 

https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2019/07/liberacao-recorde-reacende-debate-sobre-uso-de-agrotoxicos-no-brasil-entenda
https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2019/07/liberacao-recorde-reacende-debate-sobre-uso-de-agrotoxicos-no-brasil-entenda
https://www.scielo.br/pdf/sdeb/v42n117/0103-1104-sdeb-42-117-0518.pdf
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dentre outros aspectos, mediante a implementação do princípio da parti-

cipação popular. 

Nesse sentido, os órgãos colegiados, em suas variadas esferas (fede-

ral, estadual e municipal) ganham destaque com a implementação de 

debates variados e demais formas de participação e deliberação, para além 

dos tradicionais previstos no modelo direto de democracia. A soberania 

popular, portanto, se materializa com e pela participação do povo, sem o 

qual o autoritarismo das decisões da Administração Pública acaba por en-

fraquecer a proteção dos direitos socioambientais e fortalecer os 

interesses, muitas vezes particulares. 

Não se pretendeu aprofundar na literatura especializada sobre as te-

orias da democracia – ou o que atualmente também abordam o conceito 

de crise democrática ou desdemocracia, ou ainda, pós-democracia, mas, 

abordar como o Estado, que deve zelar pela implementação dos direitos 

fundamentais, os retira. 

A participação popular é, sem dúvidas, um direito fundamental sem 

o qual o Estado não se constitui. A soberania popular é o instituto fundante 

do Estado Democrático de Direito e, ao contrário do que vem ocorrendo 

nos últimos anos, há um enfraquecimento. Nesse aspecto, buscou-se de-

monstrar, a título exemplificativo, que a extinção e o esvaziamento dos 

CONAMA e dos demais órgãos colegiados, por si só demonstra a crise de-

mocrática brasileira, que cada vez mais recrudesce. 
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O corpo, a nação e o dispositivo sionista: 
Estado policial-securitário, práticas biopolíticas de 
mutilação e a violência como governamentalidade 

 

Rafael dos Reis Aguiar 1 

 
 
I Introdução 
 

O presente artigo tem por escopo elaborar considerações teóricas so-

bre as formas contemporâneas de exercício dos poderes de Estado, 

especialmente no quer diz respeito aos atos entendidos como de governa-

mentalidade. Sem o objetivo de analisar mimeticamente as práticas 

estatais aqui elaboradas, buscar-se-á identificar equivalências em formas 

de exercício do poder soberano, entendido pelo direito clássico como con-

tratualizados pelo povo em prol da criação do Estado Moderno, como uma 

nova forma de exercício da soberania, desta vez, como o direito de decidir 

como se vive e quem morre em determinada territorialidade. 

Discutir-se-á como o capitalismo, o fator social e o Estado se articu-

lam em prol do exercício de uma governamentalidade de populações, 

gerindo corpos e vidas a partir da fragmentação de suas capacidades. Com 

a hegemonização dos pressupostos dos direitos humanos no século XX, as 

formas de violência e controle adquiriram novas formas estratégicas de 

gestão das vidas. Sob o manto retórico de um poder soberano exercido 

democraticamente, novas formas de neutralização de manifestações com 

 
1 Doutorando em "Direito, Estado e Constituição" pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade de 
Brasília. Mestre em “Novos Direitos, Novos Sujeitos” (UFOP). Especialista em Direito Público (PUC Minas) e em 
Epistemologías del Sur pela CLACSO-CES com bolsa das instituições. Professor e analista acadêmico no Instituto 
Brasiliense de Direito Público (IDP). Lattes: http://lattes.cnpq.br/4102678602683409. E-mails: 
rafael_aguiarfdmc@outlook.com e rafael.aguiar@idp.edu.br.  

http://lattes.cnpq.br/4102678602683409
mailto:rafael_aguiarfdmc@outlook.com
mailto:rafael.aguiar@idp.edu.br
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potencial contestatório passaram a ser exercidas. A partir do exemplo con-

creto da ocupação colonial israelense na Palestina serão elaboradas 

reflexões sobre como o chamado “dispositivo sionista” (BENTO, 2020) a 

mutilação de determinadas partes dos corpos transgressores passa a ser 

uma tática individualizante de controle governamental do território.  

 
II Desenvolvimento: notas teóricas para problemas práticos 
 

O poder soberano perpassou por diversas formas, reajustes e torções 

conjuntamente às sociedades sobre as quais esse exercício se dava. Para 

nossa análise é importante ter mente que, apesar dos deslocamentos, uma 

forma de exercício não é superada, anulando a anterior. As formas de exer-

cício do poder deslocam-se e realocam-se de forma dinâmica e articulada 

na medida em que as condições históricas viabilizam sua perpetuação.  

Tendo como pressuposto as elaborações de Michel Foucault (2015; 

2018; 2018) em torno da soberania, não parece correto afirmar que houve 

uma transição absoluta do poder soberano para o poder disciplinar e, en-

tão, para a biopolítica com o advento da modernidade no século XIX. O que 

acontece são reajustes nas formas do exercício do poder a partir da reali-

dade prática. Dessa constatação, um paradigma radical de pesquisa 

científica deve, para além da ânsia de categorizar, deve-se observar, e en-

tão extrair dali suspeitas em torno das operações de poder já conhecidas 

e, quem sabe, identificar outras porvir.  

No exercício do poder disciplinar, o poder soberano pode estar pre-

sente e se fazer, inclusive preponderante em um contexto claramente 

disciplinar, como por exemplo, em hospitais psiquiátricos, casernas ou pri-

sões. Tendo tal necessidade de atenção para com as novas estratégias 

equacionais do poder, Gilles Deleuze reconhece a necessidade de se obser-

var a política e o Direito a partir da sua prática, ou seja, a partir da sua 

concreção por meio da jurisprudência dos tribunais, pois ali seria o locus 
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de produção do próprio Direito e das normatividades. Ali, nas cortes, se 

concretizam os modos específicos de assujeitamento e de formação de su-

jeitos juridicamente inteligíveis e aí sim verificaríamos a intervenção da 

política no campo do Direito (DELEUZE, 2017, p. 214). 

Nessa perspectiva, de buscar sempre acompanhar a dinâmica da prá-

xis das relações de poder e do capitalismo, Deleuze estabelece, a partir de 

um diálogo com Foucault, a superação das sociedades disciplinares, socie-

dades marcadas pela vigilâncias e formação de saberes para o exercício de 

poderes, pelo que vai chamar de “sociedades de controle” (DELEUZE, 

2017, p. 224) geridas por um Estado de cunho policial-securitário 

(AGUIAR, 2020, p.169). O capitalismo, a partir da sua confrontação como 

uma nova realidade social, política e/ou econômica, passa a lidar com uma 

nova variável no cálculo de sua sustentação e reestruturação. 

Nessa forma de exercício do poder-como-controle em favor do mer-

cado, o Estado policial-securitário expande a dimensão burocrático-

institucional do Estado Moderno, pois consiste em uma forma de governar 

e não uma instituição substancial, localizada. A ideia é de uma atividade 

estatal que anseia tudo regular, tudo conhecer, se manifestar sobre tudo: 

é um Estado que policia todas as searas da vida de seus governados. Por 

tal razão, compreende-se os aparelhos estatais modernos ocidentais, espe-

cialmente aquele que iremos utilizar como exemplos foco do estudo, 

dotado do caráter policial pela sua insaciável vontade de saber sobre os 

corpos e seus usos, sobre as formas de utilização e exercício das capacida-

des biológicas. Dessa reestruturação pelo capital, o poder passa a lidar com 

uma nova dinâmica também nas relações de produção e, por conseguinte, 

passa a formar uma nova forma de organização social edificada nos novos 

objetivos do capital. Para cada forma de exercício de poder, Deleuze afirma 

que existe uma “sociedade maquínica” por ele produzida e que lhe susten-

tará simbioticamente: a sociedade de controle produz o Estado policial-
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securitário tal como o Estado policial-securitário produz a sociedade de 

controle. 

Com o avançar do modo capitalista de organização econômico-social, 

a economia política surge como um novo saber central para, a partir de 

seus próprios pressupostos, reiterar seus ditames, estabelecer os campos 

de intervenção policial-regulamentar e, assim, funcionar como produtor 

de verdades estáveis. A necessidade de locomoção rápida no tempo e no 

espaço de pessoas e mercadorias, por exemplo, tensionaria as estruturar 

as de sequestro dos hospitais, agora com atendimentos à domicílio, e con-

finamentos tradicionais das fábricas, agora substituídas pelas empresas. 

As escolas, enquanto importantes instituições de normalização/docilização 

por meio do saber pedagógico, agora têm que lidar com as demandas de 

uma mão-de-obra especializada e, portanto, necessariamente reformará 

sua estrutura educacional, por exemplo, para acasalar-se à programas de 

iniciação a carreiras, estágios, trainees, etc. Tais reformas apontadas por 

Foucault que vieram, de certa forma, a “humanizar” os institutos tradici-

onais da soberania são obrigados a lidar com o “início de novas liberdades, 

mas também passaram a integrar mecanismos de controle de rivalizam 

com os mais duros confinamentos” (DELEUZE, 2017, P. 224). 

Os dispositivos disciplinares, que antes atuavam por meio da lingua-

gem analógica, passam a atuar pela linguagem numérica, ou seja, por meio 

de ligações equacionais de estruturas em constante reação entre si que se 

agenciam com estruturas de saber, novas tecnologias, pautas políticas e 

condições históricas para codificar-se de forma cotidiana. Ademais, ao 

tempo em que os confinamentos eram “moldes” a partir dos quais assimi-

lações reproduziriam um modo de operação normal, os controles são 

vistos por Deleuze como uma “modulação”, ou seja, como uma “moldagem 

autodeformante que mudasse continuamente, a cada instante” 
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(DELEUZE, 2017, p. 225), apertando e liberando os sujeitos maquinícos na 

medida do seu reajuste ao agenciamento. 

O paradigma de disciplinarização deixa de ser a linha de produção e 

passa a ser a empresa, a atividade empreendedora que, enquanto forma 

capilarizada no neoliberalismo, contribui para a consolidação deste não 

como só um modelo econômico, mas sim como um paradigma normativo 

de racionalidade geral e abstrata. Algo como uma moral universal apre-

senta-se como racionalidade que estruturará o agir tanto dos soberanos 

quanto dos subordinados, através de “um novo modo de governo dos ho-

mens a partir do princípio universal da concorrência” (LAVAL, DARDOT; 

2016, p. 17) segundo o qual todas as questões relevantes para o mundo 

(ocidental, desenvolvido, etc.) encontram-se na ordem do concreto, do 

mercantil, do progresso, do futuro. 

No que diz respeito às formas jurídicas nas sociedades disciplinares, 

em síntese, o produto final do inquérito ou do processo era, em regra, uma 

pena que neutralizava a anormalidade social e a sequestrava para fins de 

docilização dos corpos e subjetividades. No que diz respeito às sociedades 

de controle não existe um termo final para o fim do processo de vigilância. 

Deleuze chama de “moratória ilimitada” (2017, p. 226) uma vez que inci-

dência da observação, do assujeitamento, das formas de investimento do 

poder para o assujeitamento dos indivíduos são processos que não encon-

tram limites fáticos ou teóricos. 

A necessidade de individualização para, então, massificar também é 

transformada com a hegemonização do neoliberalismo. Nas sociedades de 

controle, os indivíduos e populações são convertidos em “cifras”, “senhas”, 

ou seja, são codificados por meio de linguagem numérica que serão conta-

bilizados para fins de produção de saber e afirmação e reafirmação 

estatística de verdades abrangentes. Pela divisibilidade dos sujeitos, sua 

compartimentação, “as massas tornam-se amostrar, dados, mercados ou 
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bancos” (DELEUZE,2017, p. 226) e assim, de forma exemplificada, desvin-

culam-se redes de resistência e contra-saberes produzidos em tensão 

àquele hegemônico. Essa mutação do capitalismo busca reduzir a percep-

ção da realidade exclusivamente às verdades produzidas e percebidas nos 

circuitos em que os sujeitos se encontram arraigados. A percepção de in-

tegração constante falsea uma realidade formatada por meios 

tecnocráticos, em constantes desterritorializações e reterritorializações, 

que seleciona o que será e o que não será publicizado e conhecido: 

 

(...) o controle remete a trocas flutuantes, modulações que fazer intervir como 

cifra uma percentagem de diferentes amostrar de moeda. [...] O homem da 

disciplina era um produtor contínuo de energia, mas o homem do controle é 

antes ondulatório, funcionando em órbita, num feixe contínuo. (DELEUZE, 

2017, p. 227) 

 

Tal como a produção das subjetividades alterou-se a partir dessa 

nova realidade mutante, as instituições e o próprio Direito são modificados 

para se tornar mais uma engrenagem nesse circuito de controle. Para além 

dos dispositivos  disciplinares que lhe dão substrato, o Direito, o Estado, 

as instituições, passam a reafirmarem-se prima facie como instituições do 

léxico democrático, livres e em funcionamento comum, quando na reali-

dade, tal funcionamento encontra-se investido e codificado para apreender 

e direcionar a formação humana,  bem como as próprias subversões, a 

partir desse novo léxico: o da entre-vida.  

Reitera-se que, mesmo com o trânsito do poder entre suas formas de 

exercício, a seguinte sempre aprenderá com a anterior. O saber observado 

jamais será perdido. Pode não ser totalmente aproveitado, mas definitiva-

mente estará incluído nas formas seguintes de tal forma que as seguintes, 

mesmo no exercício atual das anteriores, terão essas últimas como um 

pressuposto: “pode ser que meios antigos, tomados de empréstimo às 
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antigas  sociedades de soberania, retornem à cena, mas devidamente adap-

tados” (DELEUZE, 2017, p. 229) e trazendo consigo a necessidade 

reinvenção constante das formas de resistência.  

 
II. 1: O dispositivo sionista e a biopolítica de mutilação 
 

O exemplo mais claro da concreção de sociedades de controle e a nova 

biopolítica insurgente na modernidade é aquele que se pode observar no 

cotidiano dos contextos periféricos localizados ao Sul Global. Ressalte-se 

que com “Sul Global” entendo, para além da localização territorial, uma 

localização epistêmica marcada pela hierarquização racial/generifi-

cada/étnica das políticas coloniais de violência, exploração e assimilação.  

No caso da expansão imperialista de Israel pelos territórios palesti-

nos, os dispositivos de controle parecem atuar de uma forma bastante 

particular, qual seja, codificando as vidas de forma a afirmar a luta por 

hegemonia sionista. A transgressão de “ser palestino” naquele contexto 

implica necessariamente em uma redução da vida a um destino fixo que é 

integrar a resistência. Essa atribuição indenitária homogênea tem uma 

função fundamental na estratégia biopolítica de debilitação justificada pelo 

argumento do dano colateral. Nessa perspectiva, afirma Berenice Bento: 

 

Os operadores do dispositivo sionista não diferenciam as fases da vida quando 

se refere a qualquer palestino/a. Não existem aqui marcadores da diferença 

baseados em geração. Ser palestino é um significante global e refere-se a seres 

que, como apontou Judith Butler, são puros receptáculos de violência inata e 

que devem ser banidos da comunidade humana. Matar uma criança palestina 

é antecipar o trabalho que seria feito mais adiante. O adulto já está pronto na 

criança. Eis ai a noção de espécie, de biologização do ser, de racismo sendo 

operacionalizado por um exército high tech. Atacar uma criança é, antes de 

tudo, uma armadilha para pegar um adulto. (BENTO, 2020) 
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A partir dessa constatação, é possível chamar para o debate o pensa-

mento da teórica queer pós-humanista Jasbir K. Puar sobre o chamado 

“direito de mutilar”. Edificando sua perspectiva nas elaborações da filoso-

fia política foucaultiana do “fazer morrer, deixar viver” soberano para o 

“fazer viver, deixar morrer” biopolítico, a autora sustenta que Estados co-

loniais modernos, como Israel, se utilizam da prática de mutilações 

deliberadas para fins de dominação e manutenção de estruturais sociais 

racializadas em locais de fronteira:  

 

Eu argumento que Israel manifesta uma reivindicação implícita do "direito de 

mutilar" e debilitar corpos e ambientes palestinos como uma forma de con-

trole biopolítico como necessidade central para uma economia humanitária 

cientificamente autorizada. Ainda demonstro as limitações da ideia de "dano 

colateral" que desarticula a efeitos da guerra pela perpetração da violência. 

Finalmente, noto que a política de mutilação é produtiva, como forma de epi-

genética armada e através da lucratividade do que chamo de economia 

especulativa de reabilitação. (PUAR, 2015, p. 2-3)2 

 

Segundo a teórica, o exército de Israel, desde a Primeira Intifada pa-

lestina (1987), tem abandonada as formas já conhecidas de violência 

contra a população árabe. Uma nova forma insurgiu das práticas de guerra 

israelenses, uma forma mais palatável para a retórica universal dos direi-

tos humanos e preservação da vida, qual seja, o “atirar para aleijar”3 

(PUAR, 2015, p. 3). Supostamente menos violenta que os assassinatos em 

massa, essa nova forma de economia do poder também pressupõe os usos 

 
2 “I argue that Israel manifests an implicit claim to the ‘right to maim’ and debilitate Palestinian bodies and 
environments as a form of biopolitical control and as central to a scientifically authorized humanitarian economy. I 
further demonstrate the limitations of the idea of ‘collateral damage’ that disarticulates the effects of warfare from 
the perpetration of violence. Finally, I note that the policy of maiming is a productive one, as a form of weaponized 
epigenetics and through the profitability of what I call a speculative rehabilitative economy.” 

3 “shoot to cripple”. 
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dos corpos de forma estrategicamente humanizada voltada para a neutra-

lização do seu potencial contestatório. 

A prática de atirar objetivando não a morte, mas a deformação cor-

poral, constitui uma estratégia menos sensacional que o genocídio em 

massa, o que é traduzido em uma redução numérica do número de mortes 

instantâneas. Pela mutilação, produzir-se-ão formas de debilidade que, 

com o passar dos anos e das investidas de destruição infraestrutural, oca-

sionará em mortes não cifradas no banco de vidas israelense. O poder, no 

contexto de Gaza, produz um outro tipo de corpo. Um corpo aleijado, mu-

tilado, e, portanto, um corpo com suas capacidades políticas condicionadas 

às políticas de reabilitação, políticas estas que pressupõem toda uma in-

fraestrutura de assistência continuada inviável em contextos de conflito 

armado. No que diz respeito à infraestrutura, Puar também inclui a muti-

lação estrutural de redes de apoio do povo palestino, seja por meio da 

destruição de hospitais, seja por meio da destruição de espaços sagrados 

para a cultura religiosa muçulmana, seja pela mutilação territorial pelo 

processo colonial sionista. Seja pela "campanha de demolição" dos colonos 

israelenses4, seja pela destruição de símbolos sagrados para a cultura reli-

giosa árabe muçulmana 5 , a política de mutilação busca debilitar 

corporalmente, territorialmente e culturalmente a nação palestina a fim 

de produzi uma população e uma nação de aleijados supostamente inaptos 

ao exercício de sua autogovernação. Segundo Puar:  

 

 
4  Revista EXAME. "Israel destrói casas palestinas ao sul de Hebron, diz ONG". Disponível 
em:<https://exame.abril.com.br/mundo/israel-destroi-casas-palestinas-ao-sul-de-hebron-diz-ong/>. 2 fev 2016, 
08h29, Consultado em 30/04/2020. 

5  INTERNATIONAL MIDDLE EAST MEDIA CENTER. "Colonos israelenses cortam mais de 50 oliveiras na 
Cisjordânia ocupada durante Ramadã em isolamento social pela COVID-19". Disponível 
em:<https://imemc.org/article/israeli-colonists-cut-dozens-of-palestinian-owned-olive-trees-near-nablus/>. April 
26, 2020 4:54 AM. Consultado em 30/04/2020, às 11:09. 
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O ataque à infraestrutura [...] é um componente essencial, e até mesmo cen-

tral, da regulamentação biopolítica de um colapso humanitário maleável, pelo 

qual a infraestrutura de suporte da vida cotidiana se tornou alvo e arma. O 

desengajamento de Gaza facilita a aparência do fim da presença colonial de 

Israel, ao mesmo tempo em que mantém formas de controle "infraestrutural" 

remoto - Gaza como prisão ao ar livre - manifestada como um novo presente 

colonial, criado através de um ‘regime remontado de espaço de controle, tra-

balhando através da fabricação de ‘um colapso humanitário regulamentado 

'[...]. Como uma forma do que Sari Hanafi chama de "espaciocídio", o territó-

rio depende da ação do colonizador retirado suporte de infraestrutura, que 

modula calorias, megawatts, água, redes de telecomunicações e alocação de 

espectro e largura de banda para fornecer o mínimo necessário para a sobre-

vivência, mas mínimo o suficiente para tentar esgotar ou eliminar a 

resistência. (PUAR, 2015, p. 5)6 

 

A elaboração foucaultiana em torno da sociedade disciplinar parece, 

então obsoleta para analisar o contexto do conflito da ocupação sionista. A 

formulação de Deleuze em torno das sociedades de controle encontra sim 

terreno fértil na análise da referida conjuntura uma vez que tem-se ai o 

estado de Israel, um estado formado a partir de 1948 (COLLINS, 2010, 

p.144) com participação forte de teóricos do movimento sionista iniciado 

desde 1890 que tinham como pauta a formação de uma estatalidade ju-

daica como forma de assegurar o povo judeu contra o antissemitismo, 

evitando a repetição do genocídio do povo judeu na 2ª Guerra Mundial e 

garantindo o “direito ao retorno”, carro-chefe da descaracterização da co-

lonização hoje (BENTO, 2020). Atualmente, a despeito da história de 

 
6 “The assault on infrastructure, Salamanca argues, is an essential, even central component of the biopolitical 
regulation of a malleable humanitarian collapse, whereby ‘the supporting infrastructure of ordinary life became both 
target and weapon …’ (Salamanca 2011, p. 25). The disengagement from Gaza facilitates the appearance of the end 
of Israel’s colonial presence while allowing it to retain forms of ‘remote’ infrastructural control— Gaza as open-air 
prison—manifested as a new colonial present, one crafted through a ‘reassembled regime of spatial control’ and 
works through manufacturing a ‘regulated humanitarian collapse’ (Salamanca 2011, p. 26). As a form of what Sari 
Hanafi terms ‘spaciocide’, the terrain is dependent on the withdrawn colonizer’s infrastructural support, which 
modulates calories, megawatts, water, telecommunication networks, and spectrum and bandwidth allocation to 
provide the bare minimum for survival but minimal enough to attempt to deplete or strip resistance.” 
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violência, o estado de Israel exerce uma política neocolonial de ocupação 

de mutilação do povo palestino enquanto joga com o léxico dos direitos 

humanos e da democracia7, inclusive recebendo críticas de judias e judeus 

antissionistas8.  

Nesse jogo de poder, pautas justas, voltadas para a realização efetiva 

dos pressupostos dos direitos humanos de da democracia, vêm sendo ins-

trumentalizadas pela retórica neoliberal para encobrir políticas de 

genocídio e práticas neocoloniais. No que diz respeito aos marcadores de 

sexualidade e gênero, Puar preconiza o termo “homonacionalismo” 

(PUAR, 2007, p. 140)9 como a apreensão e usos táticos das pautas de gê-

nero e sexualidade para fins de “lavagem rosa”10, ou seja, do encobrimento 

retórico de violações sistemáticas e generalizadas de direitos humanos em 

contextos de conflito contra populações racializadas, tais como genocídio, 

mutilações e ocupações coloniais sionistas em territórios árabes, através 

de políticas como inclusão assimilacionistas. A política de mutilação, nesse 

jogo do neoliberalismo, utiliza-se da linguagem numérica para produzir 

uma percepção global amena da violência ali realizada. A fragmentação 

biopolítica das informações, a contradição performativa estimulada por Is-

rael enquanto “pátria gay” e colonizadora, fragmenta percepções em torno 

da gravidade real do que vem acontecendo. O controle do trânsito, tanto 

 
7  Instituto Brasil-Israel. Conheça organizações israelenses que lutam pelos direitos humanos. Disponível 
em:<institutobrasilisrael.org/noticias/noticias/conheca-organizacoes-israelenses-que-lutam-pelos-direitos-
humanos>. Consultado em 30/04/2020, às 11:31. 

8 Judith Butler, filósofa política e teórica queer, foi taxada como sendo supostamente antissemita por elaborar uma 
crítica às graves violações de direitos humanos perpetrados pelo exército israelense contra o povo palestino. É 
fundamental diferencia o antissionismo, perspectiva crítica sobre o movimento de expansão e ocupação neocolonial 
do estado de Israel, do antissemitismo, enquanto política e ideologia racista contra o povo judeu. Para uma análise 
mais aprofundada da questão recomenda-se a leitura do livro: Butler, Judith. Caminhos Divergentes: judaicidade 
e crítica ao Sionismo. Tradução: Rogério Bettoni. 1.ed. – São Paulo: Boitempo,2017. 

9 “Homonationalism”. 

10 O conceito de “pinkwashing” é melhor desenvolvido por Jasbir K. Puar em textos como: PUAR, Jasbir. Israel's gay 
propaganda war. The Guardian. Disponível em:< https://www.theguardian.com/commentisfree/ 
2010/jul/01/israels-gay-propaganda-war>. Thu 1 Jul 2010 13.00 BST, first published on Thu 1 Jul 2010 13.00 BST. 
Consultado em 29/04/2020 às 11:48. 
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migratório quanto de recursos básicos para sobrevivência, entre fronteiras 

reflete bem a estratégia “não deixar morrer” que Puar elabora. Jogando 

com a burocracia, o tempo e microatentados, o estado de Israel passa a 

exercer soberania sobre a vida do povo palestino e sobre seu território. 

Asfixiando-se a entrada de bens básicos de sobrevivência, se estabelece um 

gargalo que debilita tanto biologicamente quanto politicamente a organi-

zação do povo, bem como sua reafirmação enquanto agente político. O 

corpo-território são os objetos de anseio do dispositivo sionista. 

O exército israelense destrói hospitais, assassina crianças, vandaliza 

patrimônios histórico-culturais e religiosos para, então, sustentar que o 

estado palestino é incapaz de defender seu próprio povo, sua cultura e, 

portanto, de se exercer soberania sobre determinado território. Tem-se aí 

o perverso jogo biopolítico do neoliberalismo. Mutilar torna-se um vetor 

para a ocupação colonial. Ocupação esta que se dá na ordem do corpo, do 

território e da cultura histórico-política. A mutilação é fundamental para 

o processo biopolítico de debilitação da nação e do estado palestinos.  

 

O direito soberano de mutilar implica todos os outros vetores de uma só vez - 

fazer morrer e dar vida (porque a incapacidade pode ser produtivamente apro-

veitada para a reabilitação), bem como deixar viver e deixar morrer, ou o que 

Lauren Berlant chamou de 'morte lenta'. No enquadramento de Berlant, a 

morte lenta refere-se a uma população marcada por desgaste, uma deteriora-

ção gradual dos corpos que estão sobrecarregados e com poucos recursos 

(Berlant 2007). A mutilação funciona como um processo de morte lento, mas 

intensivo, ao mesmo tempo em que a mutilação é um ataque acelerado nas 

frentes do corpo e da infraestrutura. (PUAR, 2015, p. p. 7)11 

 
11 "The sovereign right to maim implicates all of the other vectors at once—make die and make live (because 
disablement can be productively harnessed into rehabilitation) as well as let live and let die, or what Lauren Berlant 
has dubbed ‘slow death’. In Berlant’s framing, slow death refers to a population marked for wearing out, a gradual 
decay of bodies that are both overworked and under-resourced (Berlant 2007). Maiming functions as slow but 
simultaneously intensive death making, as targeting to maim is an accelerated assault on both bodily and 
infrastructural fronts." 
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O estabelecimento de sociedades de controle e as estratégias envol-

vendo a apreensão dos direitos humanos, da democracia e do 

desenvolvimento elucida as formas insidiosas que o capitalismo toma para 

se perpetuar. A prática biopolítica da mutilação destrói corpos e lança-os 

à debilidade sem qualquer tipo de preocupação com sexualidades, gêneros, 

raça, etnia, religiosidade, ao tempo em que reifica tais pautas para afins de 

autoperpetuação enquanto vetor da busca de hegemonização do neolibe-

ralismo. A biopolítica de mutilação, segundo Puar, neutraliza 

numericamente o número de vidas assassinadas e produz mortes como 

dano colateral do conflito. Tal como elabora Foucault, o poder nesse con-

texto também é produtivo, tanto numa perspectiva ideológica, pelo fato de 

Israel estar supostamente os pressupostos da guerra justa, quanto na eco-

nomia que viabiliza a utilização de recursos e favorecimentos de países 

componentes da rede imperialista sem “sujar as mãos” com sangue pales-

tino inocente: 

 

A produtividade de mutilar - "não deixará morrer" - é múltipla. Esse terceiro 

vetor biopolítico, 'não vai deixar nem morrer', mantém os números de mortes 

relativamente baixos em comparação com as lesões, enquanto ainda debilita 

completamente a população - despovoamento por atrito lento, mutilando a 

forma humana. Os que morrerão depois dos que morreram, talvez anos de-

pois, não contariam como uma morte de guerra ao lado da rápida 

administração de mortes de guerra. Onde os números de "danos colaterais" 

terminam e a demarcação de "morte lenta" começa? (PUAR, 2015, p. 11)12 

 

 
12 “The productivity of maiming— ‘will not let die’—is manifold. This third biopolitical vector, ‘will not let nor make 
die’, keeps the death toll numbers relatively low in comparison to injuries, while still thoroughly debilitating the 
population—depopulation through slow attrition, through maiming the human form. The dying after the dying, 
perhaps years later, would not count as a war death alongside the quick administration of war deaths. Where do the 
numbers of ‘collateral damage’ end and the demarcation of ‘slow death’ begin?” 
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O controle do trânsito de recursos, por sua vez, vai gerenciar a saúde 

daqueles corpos sujeitos ao regime soberano sionista. Corpos permanece-

rão flutuantes em torno de suas próprias necessidades uma vez que o 

acesso à bens e serviços não encontra acesso facilitado. É o soberano quem 

decide o tratamento médico, o consumo de calorias, a construção de afetos 

e a própria realização do desenvolvimento humano.  

O corpo, tal como o território, são os objetos de anseio do dispositivo 

sionista. O desejo de apreensão reproduz literalmente as mutilações terri-

toriais nos corpos palestinos. A debilitação individualizante da mutilação 

tanto reproduz, quanto viabiliza a debilitação política da nação palestina, 

neutralizando suas capacidades, tanto de agência quanto de infraestru-

tura. O efeito do poder corpo-território, nesse sentido, é mimético. 

Primeiro o corpo, depois o território. 

 

 

Fonte: "Socialist Organizer" Disponível em:<https://socialistorganizer.org/2017/08/16/1947-la-iv-internacional-

contra-la-division-de-palestina/>. Publicado em 16/08/2017. Consultado em 12/11/2020. 
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Fonte: AFP/ Getty Images. Disponível em: < https://www.dailymail.co.uk/news/article-5207271/Two-Palestinians-

killed-clashes-Israeli-forces.html>. Consultado em 12/11/2020. 

 

 

Fonte: AFP/ Getty Images. Disponível em: < https://www.dailymail.co.uk/news/article-5207271/Two-Palestinians-

killed-clashes-Israeli-forces.html>. Consultado em 12/11/2020. 

 

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5207271/Two-Palestinians-killed-clashes-Israeli-forces.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5207271/Two-Palestinians-killed-clashes-Israeli-forces.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5207271/Two-Palestinians-killed-clashes-Israeli-forces.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5207271/Two-Palestinians-killed-clashes-Israeli-forces.html
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Fonte: AFP/ Getty Images. Disponível em: < https://www.dailymail.co.uk/news/article-5207271/Two-Palestinians-

killed-clashes-Israeli-forces.html>. Consultado em 12/11/2020 

 

Interessante notar também que tais formas de controle pela mutila-

ção ocorre em outros lugares dentro do Sul Global político-epistêmico que 

nos encontramos. Vejamos: em 2016, uma jovem jornalista foi atingida 

com balas de borracha pela Polícia Militar do Estado de São Paulo em uma 

repressão violenta às manifestações contra o golpe parlamentar-midiático 

sofrido pela então presidenta Dilma Rousseff. Segundo o Hospital de Olhos 

a jovem foi internada em “com trauma na região da face, escoriações nas 

pálpebras e região malar esquerda, e lesão perfuro contusa no olho es-

querdo”. Conforme narra a reportagem, testemunhas afirmam que foi 

atingida por estilhaços de bombas lançadas ou balas de borracha lançadas 

por policiais militares13. 

 
13 Reportagem disponível em: "Jovem que ficou cega em ato em SP relata ‘trauma enorme’ em rede social". 
Disponível:g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/11/jovem-que-ficou-cega-em-ato-em-sp-relata-trauma-enorme-
em-rede-social.html>. Publicado em: 11/11/2016 18h40 - Atualizado em 11/11/2016 18h44. Consultado em 
09/08/2020 e "Ferida em ato contra Temer em SP diz que perdeu a visão do olho esquerdo". Consultado 
em:<g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2016/09/ferida-em-ato-contra-temer-em-sp-diz-que-perdeu-visao-do-olho-
esquerdo.html>. 01/09/2016 11h58 - Atualizado em 01/09/2016 23h22. Consultado em 09/08/2020, 22:45.  

https://www.dailymail.co.uk/news/article-5207271/Two-Palestinians-killed-clashes-Israeli-forces.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-5207271/Two-Palestinians-killed-clashes-Israeli-forces.html
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Nessa mesma toada, em 2019 nas manifestações populares em San-

tiago no Chile, o número de manifestantes atingidos nos olhos extrapolou 

o número de casos registrados na França durante a crise dos “coletes ama-

relos”, nos protestos em Hong Kong e no conflito israelense-palestino, 

segundo reportagem. Jovens estudantes, jornalistas, fotógrafos estão den-

tre os mais atingidos 14 . Por causa de tal violência policial, o ofício de 

exercer uma mídia crítica e localizada se viu neutralizado. Tais manifesta-

ções no Chile buscavam reivindicar justiça social para as populações 

indígenas, a soberania popular e o fim do imperialismo norte-americano 

na política e economia do país.   

Mais que uma política pública de morte tal como afirma Achille 

Mbembe (2011), a biopolítica de mutilação parece se aproximar dos modos 

de operação daqui que Berenice Bento chama de “necrobiopoder” no con-

texto brasileiro. Para a socióloga, não é possível analisar a biopolítica, o 

“fazer viver”, sem a perspectiva da necropolítica, o “fazer morrer”. Ambas 

são faces da moeda que decide quem vive e quem morrer nos espaços em 

disputas contra o neocolonialismo. No que diz respeito ao estado de Israel, 

a socióloga afirma: 

 

(...) o Estado de Israel só existe, sua população só habita um território, porque 

houve um momento anterior e contínuo de negação (por meio da limpeza ét-

nica) da existência da população nativa. Assim, Mbembe, ao analisar os 

horrores da necropolítica de Israel, não avança na discussão de que são essas 

mesmas políticas que sustentam a biopolítica do Estado israelense. Assim, não 

é possível interpretar Israel sem a Palestina e, tampouco, as condições existen-

ciais trágicas do povo palestino sem fazer referência a Israel. Para concluir [...], 

diria que o necrobiopoder unifica um campo de estudos que tem apontado atos 

 
14  Reportagem disponível em:" Lesões oculares e cegueira, marcas indeléveis dos protestos no Chile". 
<https://istoe.com.br/lesoes-oculares-e-cegueira-marcas-indeleveis-dos-protestos-no-chile/>. 12/11/19 - 20h01 - 
Atualizado em 12/11/19 - 21h56. Consultado em 09/08/2020, 23:05. 
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contínuos do Estado contra populações que devem desaparecer e, ao mesmo 

tempo, políticas de cuidado da vida.. (BENTO, 2018, p. 7) 

 

A partir da elaboração de Berenice Bento é possível tensionar a bio-

política de mutilações de Jasbir Puar com conceitos importantes de 

Mbembe e Foucault. Se a ideia da mutilação biopolítica é produzir “meio-

vivos” inaptos corpórea-politicamente ao exercício de manifestação de re-

sistência aos desenhos sociais e políticos hegemônicos, conceitos como 

biopolítica e a necropolítica talvez sejam duas faces da mesma moeda, ou 

seja, parte de um só todo que se desloca de forma estratégica de acordo 

com os arranjos sociais e políticos de determinada sociedade e o corpo ra-

cializado que esse poder deve incidir.   

Por meio da mutilação, o corpo apreendido passa a ser inscrito na 

cifra estatística da biopolítica governamental, o que oculta o efeito que esse 

investimento de poder gera tanto no corpo debilitado quanto na população 

neutralizada: o silenciamento, a debilidade e a morte a posteriori ao ato de 

destruição em si. A produção retórica da violência policial, por sua vez, 

como um dano colateral reforça as estruturas policiais securitárias de ges-

tão das populações e invisibiliza seus efeitos concretos nos corpos e vidas, 

sejam de manifestantes latino-americanos, seja de resistentes palestinos à 

invasão sionista.  

 
III Considerações de encerramento 
 

Vida e morte são variáveis no jogo de poder e não são extremos que 

devem ser perseguidos de forma geral e abstrata. É possível falar sim em 

necropolítica no que diz respeito à juventude negra brasileira, mas não 

creio cabível interpretar de forma direta o conceito sem uma análise com-

plexa. Muitas vezes o Estado policial-securitário quer matar, mas muitas 

vezes não. Isso pois, categorias e determinantes sociais articulam-se, 
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agenciam-se para distribuir vida e morte, formas e hábitos para as vidas 

de acordo com as inscrições sociais que recaem sobre seus corpos. Hoje 

tem-se uma guinada da homonormatividade que produz assimilação so-

cial à gays e lésbicas hegemônicos em detrimento de dissidências de sexo-

gênero racializadas, pobres e/ou deficientes que são cotidianamente pre-

carizadas por esse Estado Democrático de Direito, ou Estado “dos direitos 

humanos”. Todos esses marcadores sociais, que inscrevem corpos e expe-

riências, fazem parte da codificação sócio-política do Estado policial-

securitário, um Estado biopolítico que governa por razões de segurança 

não em favor do povo, mas do mercado. Tal como preconiza a normativi-

dade neoliberal.  

A atuação do dispositivo sionista rastreada por Berenice Bento per-

passa a defesa diplomático-militar do Estado de Israel e a retórica moral 

do “direito ao retorno”. Ao ver da professora, a noção supramencionada 

de dispositivo consiste na “(...) rede que se pode estabelecer entre os dis-

cursos que disputam posições internas, mas que não alteram o eixo 

estruturante do dispositivo” (BENTO, 2020). O dispositivo sionista, nessa 

perspectiva, é composto pelas tecnologias de gestão das entre-vidas que 

realizam a sociedade de controle e os objetivos da governamentalidade do 

estado policial-securitário de Israel. O necrobiopoder se realiza, então, pelo 

dispositivo sionista, ao tempo que a “inquestionável” defesa militar-diplo-

mático do Estado de Israel viabiliza a continuidade de sua expansão uma 

vez que qualquer limite à esta expansão é considerado um atentado contra 

a estatalidade em si, senão contra o povo judeu. O verniz moral é dado pelo 

“direito ao retorno” dos judeus, que passam a ter um direito incondicio-

nado àquela terra em detrimento de qualquer possibilidade de coabitação 

justa. A resistência ao colonialismo, então, é codificada e traduzida como 

neutralizável, cabendo-lhes a “entre-vida”. Tem-se ai a produção de uma 

nação de debilitados, supostamente incapaz de autodeterminação.  
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Nessa trama complexa da biopolítica moderna global, tecnologias de 

política epistêmica ocultam no cerne liberal dos direitos humanos e da de-

mocracia moderna ocidental hegemônica o seu caráter racial, ao construir 

categoricamente uma abstração representacional universalizada de “hu-

mano” e outra, a inumana, a abjeta. Ignorando a pluralidade de saberes e 

formas de vida, bem como a autodeterminação dos povos, os processos 

neoliberais de modernização das vidas perpetuam a expropriação de vidas 

nas margens epistêmico-territoriais do mundo moderno. 

Me parece que Direito, nessa toada, tem sido operacionalizado para 

disciplinar alteridades por meio da redução de inteligibilidade de vidas via 

racionalização binária (lícito/ilícito, homem/mulher, macho/fêmea, civili-

zado/bárbaro, patriota/terrorista, etc.), em defesa da manutenção da 

abstração representacional hegemônica universalizada de sujeito de di-

reito construída nos moldes eurocêntricos, como os Acordos de Oslo e a 

Resolução n.º 193 -III da ONU (DE 11/12/1948) sumariamente ignorados 

pelos estados modernos em detrimento da nação palestina. 

Ademais, é importante que se tenha em mente que as sociedades de 

controle atuam de forma tática para a manutenção das redes de vigilância 

e dominação. Fica mais claro pensar a atuação desses agenciamentos ou 

“controlatos” (DELEUZE, 2017, p. 225) jurídico-discursivos quando anali-

samos contextos imersos em uma geopolítica de governança global 

capitalista que funciona na escala local-global. Para fins de desencobrir as 

políticas de dominação modernas/coloniais, parece ser importante que 

aqueles que se comprometem com a pesquisa crítica desconfiar de deter-

minados vernizes morais em pautas tidas como justas.  

Tensionar essencializações parece ser o caminho mais correto para 

aperfeiçoá-las a partir de um paradigma de efetivas liberdades e igualda-

des. Analisar de forma crítica os discursos hegemônicos em torno da 

violência de Estado mostra-se fundamental para identificar o liame entre 



148 | Democratas do Mundo, Uni-vos 

 

a violência de um Direito legítimo, que se instaura e se mantém, daquele 

Direito autoritário que mutila, neutraliza e silencia aqueles que contestam 

sua legitimidade democrática. 

Fazer viver, deixar morrer ou deixar entre o viver-e-morrer parecem 

ser graus do exercício da biopolítica local imersa nas equações da gover-

namentalidade global contemporânea. Por tal razão, não é possível situar 

o poder soberano meramente nas sociedades de soberania, o poder disci-

plinar meramente nas sociedades disciplinares e os agenciamentos 

maquinícos nas sociedades de controle. As formas e modulações tomadas 

pelas relações de poder são inúmeras e, portanto, as formas de transgres-

são e resistência devem ficar atentas com o jogo que acontece no mundo e 

nas comunidades. Parece um bom caminho a atenção ao mercado e à eco-

nomia política, afinal, é o saber-Rei da modernidade ocidental capitalista. 

A disputa pelos sentidos dos direitos humanos é constante em todos 

os regimes políticos. O que varia é seu caráter emancipatório ou subalter-

nizador que se alinhará com a fibra ético-moral daqueles que se encontram 

em posição para enunciá-lo. Contudo, para além da autoridade, os corpos 

e vidas vítimas de violência estatal são dotados de individualidades pró-

prias que não podem ser neutralizadas pelo discurso de “defesa da 

segurança nacional”, e “dano colateral”. É fundamental enxergar o caráter 

sistemático nas repressões à investidas contestatórias em defesa de senti-

dos emancipatórios de direitos humanos para fins de concretização 

localizada, real, radical daquilo que se chama abstratamente de Estado De-

mocrático de Direito. 
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O direito de autoderminação das mulheres vítimas de 
estupro: uma análise das Portarias 2.282/2020 e 

2.561/2020, como mecanismos inconstitucionais de 
controle dos corpos 

 
Yollanda Farnezes Soares 1 

 
 
1. Introdução 
 

O presente estudo traz uma análise sobre a possível inconstituciona-

lidade da Portaria 2.828/2020 do Ministério da Saúde, publicada no Diário 

Oficial da União em 28/08/2020, e a Portaria subsequente, editada em 

23/09/2020 sob o número 2.561/2020, ambas que dispõem sobre o Pro-

cedimento de Justificação e Autorização da Interrupção da Gravidez nos 

casos previstos em lei, no âmbito do Sistema de Saúde – SUS.  Pretende-

se demonstrar como as mulheres vêm sofrendo limitações e restrições pelo 

Estado em seu próprio corpo, especialmente quando se trata de mulheres 

vítimas de crimes sexuais. Poderá se verificar que ambas as Portarias são 

dotadas de expressa inconstitucionalidade, uma vez que lesam direitos 

fundamentais das mulheres vítimas de violência sexual, no tocante à dig-

nidade, intimidade, privacidade e ao livre desenvolvimento de sua 

personalidade. O tema foi levado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e 

tem previsão para julgamento por meio da Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF) número 737, em meados de outubro de 

2020. 

 
1 Mestra em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto. Especialista em Penal e Processo Penal. Bacharela em 
Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto. Professora da PUC-MG. Advogada e consultora jurídica. 
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O que se pretende discutir é exatamente a vulnerabilização e sobre-

vitimização das mulheres vítimas de violência sexual por meio das 

Portarias do Ministério da Saúde, 2.828/2020 e 2.561/2020, que enseja-

ram um verdadeiro ataque à dignidade das vítimas, a partir da violação de 

direitos fundamentais.  

Analisar-se-á o caso da criança de 10 (dez) anos que foi comprovada-

mente estuprada e acabou por engravidar, nesse sentido, ao procurar 

auxílio médico, foi sobrevitimizada inúmeras vezes, como se demonstrará 

a seguir. O caso em análise antecede a edição das Portarias e pode ser com-

preendido como elemento desencadeador para que o Ministério da Saúde 

publicasse tais atos normativos regulatórios, enviesando-se por caminhos 

éticos e respostas midiáticas. 

Compreende-se que o tema proposto tem extrema relevância, uma 

vez que é preciso que se discuta o direito das vítimas, especialmente mu-

lheres, a fim de dar visibilidade e reconhecimento às mesmas. Dessa 

forma, sendo flagrante que as Portarias em análise violam o direito dessas 

mulheres ao aborto, em casos em que a gravidez é resultante de violência 

sexual, trata-se de uma sobrevitimização do Estado que ofende o direito 

de autodeterminação da mulher.  

O Código Penal Brasileiro, em seu art.128, inciso II, por meio de ex-

cludente de ilicitude, permite a realização do aborto, quando a gravidez 

advier de violência sexual. A forma com que a legislação dispõe para a re-

alização do aborto, não enseja limitantes para tanto, bastando apenas que 

a vítima consinta quanto a realização do aborto, ou quando menor, o seu 

representante legal o faça. Ademais, além de consentimento, é necessário, 

para a segurança e saúde da mulher, que o procedimento seja realizado 

por médico. No entanto, as Portarias em análise trazem em seu escopo, 

uma série de requisitos que retiram a autonomia da mulher, vitimizando-

a uma vez mais, como se pretende demonstrar nesse trabalho.  
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O Estado, ao interferir no conflito, impondo uma resposta verticali-

zada e estigmatizante, direcionando as vidas e os corpos das mulheres 

acaba por atacar à dignidade da vítima, que são relegadas em suas vonta-

des, escolhas, subjetividades e própria autonomia. Nesse sentido, a busca 

pela autodeterminação das mulheres tornou-se uma constante nos movi-

mentos feministas, em suas mais diversas ondas e facetas. Problematiza-

se, assim, a atuação do Estado de forma misógina e patriarcal, fundamen-

tada no controle da vida e do corpo das mulheres, normartizando-as como 

ocorre por meio das Portarias 2.828/2020 e 2.561/2020. Discute-se, por-

tanto, o direito das mulheres ao próprio corpo, e o respeito pleno a sua 

autonomia.  

Dessa forma, irá se avaliar, portanto, se a autonomia privada da mu-

lher, essencialmente o direito de autodeterminação, encontra-se 

maculado, uma vez que o direito legal ao aborto, já consagrado pelo Código 

Penal, nos termos do art. 28, II é anulado, a partir dos requisitos inconsti-

tucionais elencados na Portaria 2.828/2020 e na sua nova edição 

2.561/2020,  que ferem substancialmente os direitos das mulheres, como 

direito ao sigilo médico, o próprio direito à intimidade e à privacidade, da 

legalidade, da dignidade da pessoa humana, da integridade física e moral, 

do próprio direito à saúde – relacionado à reprodução e esfera sexual, das 

vítimas. 

As Portarias, ao colocarem tantos óbices à realização do procedi-

mento do aborto resultante de crimes, praticamente condicionam as 

mulheres à maternidade, por dificultar o acesso da mulher ao procedi-

mento. A inconstitucionalidade das Portarias exclui a autonomia da 

mulher, retirando a possibilidade de a mulher decidir, por si própria, de 

maneira livre, de acordo com sua experiência e individualidade, negando, 

portanto, o seu reconhecimento como sujeito de direitos, como se demons-

trará a seguir.  
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2. Sobrevitimização e confisco do conflito pelo Estado: um ataque aos 
direitos e garantias fundamentais da vítima. 
 

A partir das noções sobre Vitimologia, pode-se compreender três pe-

ríodos históricos: a fase de vítima como protagonista, a sua fase de 

neutralização e sua redescoberta (MOLINA, 1992, p. 73). Na primeira fase, 

em que a vítima é compreendida como protagonista, destaca-se como um 

momento histórico que perpassa pelo Direito Romano Primitivo e se es-

tende até a Idade Média. Nesse período, os conflitos penais eram tratados 

na própria esfera privada, em que a vítima detinha poderes necessários 

para a realização da justiça sendo, portanto, a protagonista do conflito pe-

nal. Nesse sentido, o conflito entre as partes, o autor, a vítima e a 

comunidade era resolvido da forma com que acreditavam ser mais ade-

quada às suas necessidades. Portanto, nessa fase, no que diz respeito à 

punição, a vítima ou à sua família era possibilitada a lida direta com o con-

flito, pois naquele momento histórico não havia uma organização central 

de repressão (ANITUA, 2008). Os conflitos penais eram, portanto, trata-

dos pelo viés de sua interpessoalidade, em que se destacava a importância 

ao dano efetivamente causado, não a violação às leis (ZEHR, 2014).  

Já no século XVIII, com as grandes mudanças nas relações de poder, 

o Estado passou a ocupar o status de figura principal. Ocorreu o chamado 

"confisco do conflito da vítima”, com a compreensão do Estado como prin-

cipal afetado pelas condutas criminosos (ANITUA, 2008). Portanto, 

percebe-se que a justiça pública tenha gradualmente substituído a noção 

de justiça privada.  

Destaca-se que a justiça pública não deve ser compreendia como mais 

racional e melhor às vítimas, a partir de uma visão eurocêntrica do racio-

nalismo moderno. Critica-se a expropriação do conflito da vítima pelo 

Estado, que passa a ocupar a posição de figura central e marginaliza a 
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vítima, visto que ela foi deslocada de seu protagonismo. Portanto, com o 

surgimento dos Estados Modernos, o sistema de justiça criminal afastou 

muito consideravelmente a participação das vítimas de forma direta em 

seus próprios conflitos, com o suposto fundamento de se alcançar um jul-

gamento institucionalizado, que se diz mais imparcial e racional, o que é 

muito criticado pelos estudos em Vitimologia.  

Nesse sentido, a racionalização da gestão dos conflitos afasta a vítima 

da construção de uma resposta adequada ao seu conflito, pois ele passou a 

ser visto como uma manifestação de inimizade ao rei soberano, abando-

nando-se a compreensão de dano ao particular (BARROS, 2003). Esse 

movimento de deturpação da vítima é extremamente criticado, uma vez 

que se criou uma estrutura artificial, sob a justificativa da racionalidade 

moderna, mas que não solucionou o problema existente, ao contrário, re-

forçou a autoridade estatal, na verticalização do poder (ZEHR, 2014). 

O poder punitivo relegou a vítima a mero objeto de intervenção 

estatal, com mínima ou até mesmo anulada intervenção na construção da 

decisão sobre o conflito, sob a justificativa de atender aos interesses do 

próprio Estado. A partir desse modelo de administração de conflitos, a 

infração à norma passou a ser compreendida como ofensa ao soberano, 

com a consequente aplicação de pena, capital, o suplício, a deportação e o 

degredo, penas que não estão relacionadas à reparação da vítima, mas 

reparação do dano causado à figura do soberano (BARROS, 2003). 

Dessa forma, legitima-se o discurso de expropriação do conflito das 

vítimas, lógica central do modelo penal e processual penal vigente hoje, no 

Brasil. O dano, e a própria ideia de conflito é de interesse do Estado, não 

da vítima. Logo, a compreensão de que as infrações penais atingem valores 

próprios do Estado legitima a sua posição central, sendo ele o legítimo a 

reagir àquelas condutas. Assim, a vítima é neutralizada e muitas vezes 

exluída da própria administração do conflito. Ou seja, o Estado ocupa o 
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lugar da vítima e não atua como representante de seus interesses, mas 

volta-se para a defesa da própria norma, em contraposição à ideia de 

responsabilização pelos danos às vítimas. 

Foucalt apresenta a comprensão de que a vítima e a comunidade 

perderam o seu papel crucial como atores para a resolução dos conflitos e 

foram substituidos pelo rei (FOUCAULT, 2002). Nesse sentido, a mecânica 

adotada pelo Estado para conformidade do sistema de justiça criminal 

acaba por deixar a vítima do conflito negligenciada, muitas vezes 

descartando a sua condição de pessoa, tirando-lhe a humanidade, de 

forma a ser uma construção que coisifica as partes do conflito 

(ZAFFARONI et al. 2003). Esse movimento de apropriação do conflito pelo 

Estado é responsável por criar “[...] um modelo vertical, com a vítima 

confiscada, reduzida a um objeto que proporciona o dado que permite 

individualizar um outro, sobre o qual se pode exercer poder, sempre que 

os operadores do sistema assim decidirem” (ZAFFARONI et al. 2003, p. 

385). 

Demonstrado muito brevemente esse movimento, passa-se ao estudo 

da vítma em relação ao Estado Democrático de Direito, a partir de uma 

leitura consubstanciada na proteção de seus direitos e garantias 

fundamentais. Nesse sentido, apresenta-se a compreensão pretendida por 

Habermas (1997), num modelo contrafático e intensamente otimista da 

realidade, para que, se entenda a relação entre autonomia pública e 

privada com a noção de direitos e garantias no Estado Democrático de 

Direito. A partir da noção de Estado Democrático de Direito apresentada 

por Habermas (1997), evidencia-se que, o sistema de justiça criminal em 

sua articulação atual não é capaz de dar a autonomia necessária à vítima, 

reafirmando o protagonismo do próprio Estado. 

Afirma Habermas, por meio da Teoria do Discurso (1997) que há uma 

espécie de co-originalidade entre autonomia pública (soberania popular) 
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e privada (direitos fundamentais). Dessa forma, as esferas pública e 

privada são autônomas e co-originárias, pois para o autor, no Estado 

Democrático de Direito, a autonomia pública se efetiva por meio da 

participação e da formação de vontade dos cidadãos, sendo extremamente 

necessária a atuação desses como sujeitos de direito, como agentes 

controladores da atuação estatal, mais precisamente, com sua participação 

no processo de tomada de decisão para se garantir direitos fundamentais 

daqueles. Ou seja, o procedimento democrático “[...] nos fornece os meios 

suficientes para introduzir in abstrato as categorias de direito que geram 

o próprio código jurídico, uma vez que determinam o status de sujeito de 

direitos” (HABERMAS, 1997, v. II, p. 159). 

Habermas (1997) esclarece a comprensão de que a co-originariedade 

das autonomias privada e pública somente é possível no modelo de 

autolegislação embasada na Teoria do Discurso, em que destinatários da 

lei, são, ao mesmo tempo, seus autores. Desse modo,a partir da 

compreensão do Estado Democrático de Direito, é necessário que a vítima 

seja compreendida como sujeito de direitos e garantias e possa influenciar 

diretamente nesses processos. Nesse sentido, a compreende-se que a 

expropriação do conflito da vítima pelo Estado está em completo 

antagonismo com a noções fundamentais de autonomia pública e privada 

necessárias ao Estado Democrático de Direito. Dessa forma, a partir a 

compreensão habermasiana, o Estado não deve neutralizar e excluir a 

vítima por meio de sua atuação, ocupando seu lugar no conflito penal. Ou 

seja, quando o Estado despersonifica a vítima, retira-lhe a própria 

dignidade, corolário da Constituição da República Federativa do Brasil de 

1988, que dispõe em seu artigo 1º, III, o qual um dos fundamentos do 
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Estado Democrático de Direito é justamente a dignidade da pessoa 

humana2.  

 

A vítima de um delito acaba sempre prejudicada consideravelmente porque, 

em regra, o sistema permanece imperturbável; quando interfere, não é menor 

o estrago, em consequência da expropriação do conflito [...]. Os princípios 

elementares de respeito à dignidade humana impõem um limite à utilização – 

e consequentemente coisificação – da pessoa humana: à utilização da pessoa 

do criminalizado para o exercício de um poder verticalizante; para tanto se usa 

a vítima mediante a expropriação (diríamos confisco) de seu direito lesado, 

resultado sempre excessivo, pois que a agência judicial também tolere que se 

use ainda mais a vítima, inflingindo-lhe um sofrimento com a  intervenção do 

poder do sistema penal contra a sua vontade. (ZAFFARONI, 1996, p. 242). 

 

Maria Jesús Conde (apud CALHAU, 2003) elucida alguns dos 

interesses das vítimas criminais, os quais são direitos essenciais que 

deveriam ser resguardados para se buscar uma resposta minimamente 

digna: a) direito do acesso à justiça e ao recebimento de um tratamento 

justo; b) direito de restituição e direito à reparação; c) direito à 

indenização; d) direito a serviço de orientação e assistência médica, 

policial, judicial, social etc. (CONDE, 1992, p. 127-128 apud CALHAU, 2003, 

p. 17). No entanto, como vem se debatendo no presente estudo, a vítima 

continua sendo sobrevitimizada, a partir do desrespeito aos seus direitos 

e garantias fundamentais, impossibilidada, portanto, de se determinar, 

principalmente, tratando-se de mulheres vítimas de violência sexual que 

resultaram em gravidez e optam pelo procedimento abortivo, mas que 

acabam ainda mais vulnerabilizadas. 

 

 
2 “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a dignidade da pessoa 
humana.” (BRASIL, 1988). 
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2.1 A ineficácia da legislação brasileira de apoio às vítimas de violência 
sexual: “Lei do Minuto Seguinte” para quem? 
 

A violência sexual é um tipo de violência com interfaces no espaço 

público e privado, que merece, portanto, discussões estratégicas para que 

seja combatidade e para que as vítimas tenham o atendimento adequado, 

conforme vem se afirmando no presente trabalho. A busca pela 

autodeterminação de seus corpos é um reflexo, inclusive, das relações de 

poder. Os movimentos femininos vem contribuindo bastante para que a 

mulher conscientize-se da sua própria importância nos espaços que ocupa, 

tanto na esfera pública quanto na esfera privada, para que se entenda 

como responsável pela tomada de decisão sobre seus corpos e sobre sua 

vida, a partir da crítica ao patriarcado e opressão de gênero (IZUMINO, 

2014). 

A patir da noção de apoio às vítimas de crimes sexuais criou-se a “Lei 

do Minuto Seguinte”, Lei nº 12845/2013 que se encontra muito distante 

da realidade brasileira. Essa legislação remete para a necessidade de 

amparo imeditato às vítimas de violência sexual em atendimento integral 

e multidisciplinar à mulher, a partir do controle e tratamento dos agravos 

físicos e psíquicos que podem decorrer da violência sexual, alé do 

encaminhamento aos serviços de assistência social, se necessários 

(BRASIL, 2013). As garantias previstas na lei ainda se estendem ao amparo 

médico, psicológico e social, a administração de medicamentos contra gra-

videz, HIV, facilitação do registro da ocorrência e o fornecimento de 

orientações sobre seus direitos legais e serviços sanitários disponíveis.  

No entanto, as vítimas encontram dificuldades devido ao desconhe-

cimento do referido dispositivo legal, ou devido à própria resistência dos 

serviços públicos de saúde em cumprir o que garante essa lei. Dessa forma, 

questiona-se a eficácia da Lei criada em 2013, que embora se apresente 

como uma iniciativa de apoio à vítima, não cumpre o que foi determinado, 
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assim, além do sofrimento do abuso sexual, a vítima encontra mais sofri-

mento ao procurar ajuda.  

O Ministério Público Federal tem feito campanhas para poder am-

pliar o acesso das pessoas que sofrem abuso sexual ao atendimento 

completo e emergencial do Sistema Único de Saúde (SUS). As campanhas 

iniciaram-se a partir de um inquérito civil movido pela Procuradoria Re-

gional dos Direitos do Cidadão, um órgão do Ministério Público de São 

Paulo, conduzido desde 2016 para investigar as mazelas do atendimento 

na rede pública de saúde em casos de violência sexual. Nesse sentido, iden-

tificaram-se como pontos centrais a má qualidade do auxílio prestado no 

SUS e a falta de informações claras sobre a assistência médica disponível, 

principalmente quando o abuso resulta em gravidez. 

A “Lei do Minuto Seguinte” remete à urgência de atendimento 

adequado à vítima, assim como uma projeção realizada pelo Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), publicada no 12º Anuário Brasileiro 

de Segurança Pública, sobre as estatísticas de abuso sexual no Brasil em 

2018, as quais são extremamente alarmantes. Foram 66.041(sessenta e 

seis mil e quarenta e um) crimes de estupro (o maior número já 

registrado), ou seja, cerca de 180 (cento e oitenta) esrupros por dia, num 

crescimento de 4,1% (quatro vírgula um por cento). Nesses dados, 81,8% 

(oitenta e um vírgula oito por cento) são do sexo feminino, e um dado 

ainda mais alarmante: 53,8% (cinquenta e três vírgula oito por cento) 

tinham até 13 (treze) anos, tratando-se, portanto, de estupro de 

vulnerável. Dessa forma, há uma média repugnável de que 4 (quatro) 

meninas de até 13 (treze) anos são estupradas por hora (FÓRUM 

BRASILEIRO DE SEGURANÇA PÚBLICA, 2019). Percebe-se, portanto, que 

a mulher continua sendo tratada como objeto sexual a partir da 

manifestação de desprezo e ódio.  
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Ainda muitos casos não são notificados e  mulheres continuam sem 

procurar auxílio médico e social, temendo serem sobrevitimizadas. Mesmo 

com os esforços para a divulgação dos direitos e orientações das vítimas 

de violência sexual, bem como apesar de as autoridades de saúde alegarem 

ter tomado providências para melhorar o atendimento, conforme o a 

imprensa do Ministério Público Federal, sem o devido amparo do sistema 

público, as mulheres, principalmente as que vivem em situação de 

vulnerabilidade econômica, não conseguem ter acesso à medicação e 

profilaxia de doenças sexualmente transmissíveis e da gravidez dentro do 

prazo de 72 (setenta e duas) horas, muitas vezes contraindo doenças 

graves e se sujeitando a métodos clandestinos de aborto em condições 

precárias, que resultam em complicações ou até na morte dessas mulheres 

(MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, 2018). 

Percebe-se, portanto, uma ineficácia legislativa ao não se poder 

garantir os direitos das mulheres vítimas de estupro. Elas são ainda mais 

sobrevitimizadas pelo próprio Estado, a partir seus aparatos políticos, 

umas vez que não conseguem atendimento médico e social adequados, 

sendo muitas vezes humilhadas, culpadas e relegadas à objetos enquanto 

buscam proteção, acolhimento e ajuda. 

 
2.2 A realidade brasileira – a sobrevitimização de uma criança de 10 anos. 
 

Em completo descompasso com a Lei do Minuto Seguinte e à própria 

excludente de ilicitude da prática do aborto, prevista no Código Penal, em 

agosto de 2020, um caso tomou grande proporção na discussão quanto ao 

aborto praticado em situações de violência sexual. Trata-se de uma criança 

de dez anos de idade que era constantemente estuprada e ameaçada su-

postamente pelo tio3, até que a engravidou. No norte do Espírito Santo, 

 
3  Mesmo que tenha sido encontrado material genético compatível com o tio na coleta realizada durante o 
procedimento de aborto, optou-se pelo termo “suposto”, pois a partir do processo penal democraticamente orientado, 
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grávida, foi constrangida a uma série de dificuldades que obstaculizavam 

a realização do procedimento de aborto. A realização do aborto, conforme 

apontado, é garantido pelo Código Penal (art. 128, II), a partir da exclu-

dente de ilicitude, por se tratar de gravidez resultante de crime sexual, no 

entanto, a criança teve que ser levada do Espírito Santo para o  Recife – 

Pernambuco, no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros – 

CISAM, pois a realização do procedimento fora negada no Hospital Uni-

versitário de Vitória (ES).  

Ocorre que o procedimento havia inclusive sido judicializado, pois o 

Ministério Público do Espírito Santo requisitou autorização judicial para 

tanto, pois a criança acompanhada de sua avó procurou o Hospital Esta-

dual Roberto Silvares, com sintomas de gravidez. Assim, nesse Hospital 

descobriu-se a gravidez, e a criança vítima de estupro relatou que o tio a 

violentava por pelo menos 4 (quatro) anos. No entanto, mesmo com a ma-

nifestação de que a criança não queria continuar com a gestação, a equipe 

médica não a encaminhou para a realização do procedimento para inter-

rupção de gravidez, mas para o serviço de pré-natal, o que fundamentou 

o pedido do Ministério Público. O juiz da Vara da Infância e da Juventude 

de São Mateus, Antônio Moreira Fernandes, decidiu a favor do procedi-

mento de aborto. No entanto, o Hospital Universitário Cassiano Antônio 

Moraes (HUCAM) negou a realização do procedimento, alegando que o es-

tabelecimento não estaria capacitado para a interrupção da gravidez no 

caso da criança, em relação ao desenvolvimento do feto. 

Diante da complexa situação, a criança foi transferida para Pernam-

buco. O Ministério Público Federal investiga ainda o suposto vazamento 

de dados sensíveis, como o nome da criança e dados médicos sigilosos dos 

 
não se pode afirmar que alguém é culpado de um crime, até que haja sentença penal transitada em julgado. Conteúdo 
pode ser conferido em: https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2020/08/28/interna_nacional, 
1180415/exame-de-dna-confirma-que-tio-estuprou-e-engravidou-menina-de-10-anos.shtml 
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profissionais de saúde que tiveram contato com o caso da criança. Ou seja, 

a vítima, no caso uma criança, pode ter sido vulnerabilizada mais uma vez, 

em virtude de ter seus dados espalhados em redes sociais e demais mídias, 

até quanto ao seu prontuário médico, o que gerou bastante polêmica 

quanto à intimidade da criança e a realização ou não do procedimento. 

O Ministério Público Federal também investiga se ocorreram cons-

trangimentos, ameaças, pressão ou qualquer outro tipo de atitude, por 

parte da equipe médica, que intimidaria a criança quanto à realização do 

aborto. Ainda nesse ciclo de vitimização à mulher, mais um episódio fez 

parte do drama vivenciado pela criança, a militante de extrema direita, 

Sara Fernanda Giromini, popularmente chamada de Sara Winter, divul-

gou em suas redes sociais o nome da criança vítima do crime sexual, bem 

como o endereço do hospital em que o procedimento seria realizado, so-

brevitimizando a criança e trazendo ainda mais alarde para o caso. 

Durante a realização do procedimento médico na cidade de Recife, 

grupos religiosos protestaram do lado de fora do Hospital, intimidando a 

vítima, que recebia insultos aos gritos, como de: “assassina”.  A criança 

que procurava auxílio médico, garantido por lei, era humilhada e comple-

tamente constrangida. 

 Os atos ofensivos contra uma criança vítima de violência sexual de-

monstram a intolerância e o completo desrespeito à própria dignidade da 

vítima. A vida da criança estava em questão, uma vez que aos 10 (dez) anos 

de idade, a condição de gravidez precoce pode colocar em risco a sua saúde 

e até sua vida, em relação aos riscos da continuidade da gestão, podendo 

ser acometida por sérias doenças, como a eclampsia, com grande risco 

para o parto, justamente, por seu corpo ainda se encontrar em formação. 

Percebe-se, portanto, que a possibilidade de aborto é um direito da criança, 

uma vez que a gestação era oriunda de estupro e ainda oferecia risco a sua 

saúde. A continuidade da gestação representava, claramente, um perigo a 
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sua própria vida, ela, enquanto criança, deveria ser acolhida, respeitada 

em sua individualidade e permitida que viva a sua infância.  

A criança vítima dos abusos sexuais supostamente praticados pelo 

próprio tio, ainda teve que enfrentar a burocracia estatal, a falta de pre-

paro de uma rede de apoio especializado, o fanatismo de movimentos 

religiosos que assediaram e queriam impor a uma criança o que conside-

ram ser “correto” para sua vida. 

Sequer havia necessidade de autorização judicial, pois a criança que-

ria interromper a gestação, manifestando de forma livre e clara, e a sua 

avó, a qual é responsável por ela, por ter apenas 10 (dez) anos, também 

consentiu para que se realizasse a interrupção. No entanto, o que a vítima, 

uma criança, vivenciou é a estigmatização e ainda mais sofrimento psí-

quico e físico. 

 
2.3 Análise circunstanciada das Portaria 2.828/2020 e Portaria 2.561/2020 
do Ministério da Saúde 
 

Logo após a divulgação do caso da criança vítima de estupro narrado 

no tópico anterior, o Ministério da Saúde expediu as Portarias em análise, 

o que causou um forte movimento social contrário.  Primeiramente houve 

a edição da Portaria 2.828/2020 do Ministério da Saúde, publicada em 

28/08/2020 que foi revogada no mês seguinte. Esse documento trouxe 

uma série de possibilidades que maculavam diretamente a dignidade das 

vítimas, os quais serão analisados a seguir. Sob forte reivindicação social, 

com a mobilização da sociedade civil e de órgãos internacionais relativos 

ao uso dos serviços de aborto legal pelas vítimas de estupro, o Ministério 

da Saúde expediu em 23/09/2020 a Portaria número 2.561/2020, reti-

rando alguns itens, mas mantendo o teor atentatório às mulheres, numa 

tentativa de controlar seus corpos. 
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Disciplinar a matéria sobre o Procedimento de Justificação e Autori-

zação da Interrupção da Gravidez nos casos previstos em lei, no âmbito do 

Sistema de Saúde – SUS por meio de Portaria é um flagrante abuso à le-

galidade, pois tanto a Portaria 2.828/2020 do Ministério da Saúde, 

publicada em 28/08/2020, e a Portaria subsequente editada em 

23/09/2020 sob o número 2.561/2020 suplantam o caráter regulamentar, 

adentrando na esfera da inovação, ao criar obrigações que perpassam 

questões de direito criminal, afrontando, portanto, o princípio da legali-

dade previsto no art. 5º inciso II da Constituição Federal. Ademais, o SUS 

é orientado pelo princípio da universalidade, igualdade, integralidade, des-

centralidade e participação da comunidade, em consonância com os 

artigos 196 e 198 da Constituição Federal. Não sendo compatível, portanto, 

com investigações e persecuções penais, pois esses elementos afastam-se 

de suas competências constitucionais, como dispõe o artigo 200 da Cons-

tituição Federal e legais – artigos 5º e 6º da Lei 8080/90, quanto aos 

objetivos e campos de atuação do SUS. 

 Sabe-se que a Portaria é um ato administrativo normativo pelo qual 

o poder executivo expede instruções. No caso, o Ministério da Saúde expe-

diu determinações relacionadas à saúde, infringindo os limites 

constitucionais da legalidade. No presente caso, portanto, a Portaria não 

pode inovar, no sentido de criar obrigações novas ou proibir o que a lei 

não proíbe. Ademais, em termos de questões de natureza criminal, é im-

prescindível a observância do princípio da legalidade estrita, o que não foi 

realizado pelas Portarias em comento, as quais não são, portanto, meios 

próprios para tratar sobre o tema.   

As Portarias são eivadas de inconstitucionalidade, uma vez que tra-

zem conteúdo normativo que inova e é autônomo, por meio de disposições 

gerais e abstratas, gerando, portanto, novas obrigações e restrições a di-

reitos fundamentais. 
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O que o Ministério da Saúde deveria garantir por meio das Portarias 

é o completo e integrado atendimento às vítimas de crimes sexuais, a par-

tir de uma de apoio bem articulada que acolhesse a mulher, a partir de sua 

individualidade, com atendimento médico e sanitário respeitoso da auto-

nomia de seus corpos e suas vidas.  

A Portaria 2.828/2020 do Ministério da Saúde, publicada em 

28/08/2020 traz em seu bojo uma série de inconstitucionalidades, que vi-

olam, flagrantemente a autonomia da mulher vítima de crimes sexuais. 

Algumas delas serão analisadas a seguir: (i) ela tornou obrigatória que os 

profissionais de saúde notifiquem a autoridade policial, em casos de indí-

cio ou confirmação do crime de estupro, e determina que esses 

profissionais preservem as possíveis evidências materiais desse crime, 

para entrega à autoridade policial. Ocorre que não é competência dos pro-

fissionais de saúde o encaminhamento criminal. Eles devem guardar sigilo 

médico profissional que resguarda a intimidade e privacidade da autono-

mia da mulher.  

De certo a Lei nº 13.718 de 2018 tornou pública incondicionada a na-

tureza da ação penal dos crimes contra a liberdade sexual e dos crimes 

sexuais contra vulnerável, já demarcando a apropriação do conflito pelo 

Estado, uma vez que assume o monopólio de todo o processo, marginali-

zando e sobrevitimizando as mulheres vítimas de crime sexual, tratando-

as de modo genérico e verticalizado como incapazes de lidarem com suas 

próprias vidas e apontando a lide processual como única vertente possível 

a se seguir. No entanto, por mais que se trate de ação penal pública incon-

dicionada, não cabe aos médicos a comunicação à autoridade policial, pois 

essa propositura fere gravemente o sigilo profissional e faz com que haja 

uma intimidação das mulheres ao procurar serviço médico adequado. 

É interessante destacar que cada mulher deve ter sua autonomia res-

peitada para escolher o que deve ser feito em sua vida. Ou seja, banalizar 
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a vontade das mulheres quanto a utilização da via judicial ou não é desres-

peitá-las, enquanto pessoas livres e conscientes para exercer a opção que 

seja mais favorável para suas próprias vidas. Mas como no presente texto 

não se pretende exaurir o suposto e frágil paternalismo que se encontra 

atrelado no tipo de ação penal correspondente aos crimes contra dignidade 

sexual, remete-se, uma vez mais que, obrigar os profissionais de saúde 

quanto à comunicação às autoridades policiais sobre o possível estupro e 

ainda a preservação de evidências, não é compatível com uma rede de 

apoio integral de atendimento à mulher.  

A Portaria 2.828/2020 do Ministério da Saúde trata de um ponto que 

foi excluído na Portaria editada um mês depois: 2.561/2020, mas que me-

rece atenção especial na discussão do presente caso, justamente pois ficou 

em vigor por quase 30 (trinta) dias e ilustra bem a tentativa de o Estado 

controlar os corpos das mulheres, impedindo que elas exerçam sua auto-

nomia. Trata-se da (II) obrigatoriedade do oferecimento da equipe médica 

à mulher vítima, mesmo sem provocação alguma, da possibilidade de vi-

sualização de um possível embrião ou feto, por meio de ultrassonografia.  

Essa obrigatoriedade é um constrangimento à mulher que já é vítima de 

um crime sexual e se vê mais uma vez fragilizada e vulnerabilizada, numa 

tentativa de o Estado impedir que a mulher vítima de um crime sexual faça 

valer um direito que é seu, qual seja, de realizar o aborto, intimidando-a a 

partir de imagens de ultrassom, numa tentativa cruel e desumana do Es-

tado em forçar a continuidade da gestação.  Trata-se de um emprego de 

um empecilho que violenta fortemente a saúde mental da mulher, numa 

tentativa vil de manipular seus desejos para que escolha, por meio da in-

timidação, não realizar o procedimento abortivo. 

Importante destacar que o presente texto não tem a pretensão de dis-

cutir o viés moral sobre a realização do aborto ou não, mas o direito de as 

mulheres, de forma livre e consciente, a partir de sua autonomia, poderem 
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escolher, caso sejam vítimas de um crime sexual que resulte numa gravi-

dez, a possibilidade de realização do aborto. Ou seja, é o Estado quem deve 

garantir essa possibilidade, a partir de uma rede de apoio adequada e es-

pecializada, no entanto, a Portaria 2.828/2020, ao valer-se de uma 

possibilidade de fazer com que a mulher visualize o feto ou embrião, cons-

trange a mulher a continuar com a gestação, num momento que já se 

encontra extremamente fragilizada. 

A Portaria 2.828/2020 do Ministério da Saúde trouxe ainda um (ii) 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, que detalha os riscos da re-

alização de intervenção por abortamento, como “necessidade de outro 

procedimento para remover partes da gravidez que permaneceram no 

útero; complicações graves, como sangramento intenso, danos ao útero ou 

sepse; infecção ou lesão no útero”. Fica evidente que o detalhamento das 

possíveis consequências da forma com que a Portaria aponta é um meio 

de constranger e intimidar a mulher quanto à realização do procedimento. 

Esse trecho foi modificado pela Portaria 2.561/2020, sendo substituído por 

“os riscos podem ser encontrados nos protocolos da Organização Mundial 

de Saúde – OMS”, como forma de amenizar, mas continua revestindo-se 

de ato atentatório a dignidade da vítima. 

O tema é de grande debate e no dia 23/09/2020 a Portaria 

2.828/2020 foi revogada, entrando em vigor a Portaria 2.561/2020, mas 

ainda com a presença do controle dos corpos das mulheres, uma vez que 

a obrigatoriedade de que os hospitais e profissionais da saúde comuni-

quem a autoridade policial,  foi substituída por “devem observar”, ou seja, 

na primeira Portaria tem-se o controle direito e exacerbado, já na segunda 

Portaria, uma opção escamoteada de controle  que continua marginali-

zando as vítimas.  

Num discurso supostamente de proteção à saúde da mulher, há um 

constrangimento da vítima de estupro, ferindo gravemente direitos 
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reprodutivos da mulher e o seu livre desenvolvimento da personalidade, 

de acordo com sua autonomia. Dessa forma, mesmo que o Estado permita 

a realização do aborto em caso de violência sexual, a negativa ou dificul-

dade de acesso ao procedimento afastando a mulher do exercício desse 

direito é incompatível com o Estado Democrático de Direito e o exercício 

da autonomia. 

Enquanto a mulher vítima do crime de estupro encontra-se grávida, 

muitas vezes desacompanhada, desprovida de renda e hipossuficiente pe-

rante a equipe médica a quem recorre, o Estado encontra-se poderoso, 

suprimindo a autonomia da vítima e ocupando a posição de responsável 

por decidir sua vida, a partir do controle de seu corpo.  

Ressalta-se a completa inversão de valores, enquanto a mulher grá-

vida, vítima de estupro, deveria ser assistida por uma rede médica apta 

para apoiá-la e garantir o direito de autodeterminar-se, ela é vista como 

culpada, por meio do estereótipo que a personifica como causadora do es-

tupro, sendo culpabilizada e sobrevitimizada, uma vez mais. Não há 

acolhimento e cuidado para com essas vítimas, e as Portarias em comento 

exacerbam a sobrevitimização das mulheres, gerando ainda mais danos às 

suas vidas. 

As Portarias do Ministério da Saúde recondicionam o hospital à uma 

delegacia de polícia. Ocorre que o Estado está mais preocupado com o con-

flito penal à situação de vida da mulher vítima de estupro, que carece de 

cuidados especiais, como escuta e apoio integral. Desvirtua-se, completa-

mente, do caráter procedimental da saúde, quanto ao procedimento 

abortivo, relacionando a mulher ao controle de persecução penal, objetifi-

cando-a uma vez mais, e neutralizando-a. Fere-se gravemente o direito à 

intimidade, a vida privada, à saúde da mulher – principalmente quanto à 

saúde reprodutiva e sexual, com a atuação do Estado como centralização 
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do poder policial em detrimento ao cuidado com a vida de mulheres e me-

ninas vitimizadas. 

Sob o dever de preservar evidências, previsto em ambas as Portarias 

há uma grande problemática, visto que aos médicos e demais profissionais 

de saúde cabe o dever de atenção integral à saúde, não à possível investi-

gação criminal. A rede de apoio deve preocupar-se com a integridade da 

saúde da mulher, a ela não cabe a obrigação de reunir conjunto probatório 

para possível persecução penal.  

As Portarias 2.828/2020 e 2.561/2020 tratam-se de verdadeiras 

ofensas à dignidade das vítimas, principalmente quanto ao direito de au-

todeterminação, mesmo quando acolhidas por suporte legal, conforme 

previsão no Código Penal. O que se pode perceber é o controle do Estado 

em suas vidas e seus corpos, relegando-as à marginalização e opressão, 

sob a suposta justificativa de proteção. 

 
Considerações Finais 
 

As Portarias nº 2.828/2020 e nº 2.561/2020 do Ministério da Saúde 

constituem uma verdadeira afronta às mulheres vítimas de violência se-

xual, na medida em que dificultam e até mesmo impedem o acesso ao 

aborto legal pelas vítimas, a partir da relativização dos direitos fundamen-

tais relacionados à saúde e vida reprodutiva das vítimas, no Brasil. 

Fere-se completamente a autonomia da mulher vítima de crime se-

xual, quando se é necessário que haja uma notificação às autoridades 

polícias, o que faz com que haja ainda menos procura das mulheres por 

atendimento médico por receio do envolvimento Estatal, fazendo com que 

as vítimas optem por meios caseiros e perigosos de interrupção de gravi-

dez ou continuarem com a gravidez forçosamente.  

As Portarias relativizam os direitos das mulheres ao reforçar as bar-

reiras de acesso a um direito garantido legalmente às vítimas que buscam 
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auxílio e acolhimento.  Tratam-se de documentos inconstitucionais, uma 

vez que ferem gravemente os direitos fundamentais das mulheres, relaci-

onados principalmente à saúde, sexual e reprodutiva, intimidade e vida 

privada. 

O Estado impede, pela expropriação do conflito, que as vítimas auto-

determinem suas vidas e corpos. A autodeterminação repercute nas 

esferas reprodutivas, na liberdade sexual e no direito ao aborto, de acordo 

com o seu projeto de vida, a partir da leitura diferenciada e única de sua 

própria vida. No entanto, o patriarcalismo e a misoginia projetam na mu-

lher a objetificação de seu corpo exercendo formas de controle e 

normatização, como se pode verificar na redação de ambas as Portarias. 

Elas reafirmam toda a hegemonia patriarcal, impondo limitações incons-

titucionais ao corpo da mulher, bem como impondo as convenções de 

gênero relacionadas à maternidade, retirando todo o protagonismo e au-

tonomia da mulher em escolher o projeto de vida que considera mais 

adequada. Esta é uma delimitação ainda mais sensível, uma vez que se 

trata de mulheres que já foram vitimizadas, sendo sujeitos passivos de um 

crime sexual, e acabam por sofrer a imposição de restrições, ao serem 

constrangidas às justificativas inadequadas, e obrigadas à comunicação 

com a autoridade policial, conforme aponta as Portarias em comento. 

O Estado a partir do próprio controle penal, em sua interferência ver-

tical e estigmatizante, macula direitos, a partir de discursos éticos que não 

lhe pertencem, sequestrando conflito da vítima sob uma suposta proteção, 

mas que enseja ainda mais sobrevitimização e um profundo sofrimento a 

elas. 

É imprescindível que se (re)discutam constantemente os direitos das 

vítimas e as formas de reafirmá-los, principalmente quando se tratam de 

vítimas ainda mais vulneráveis como mulheres acometidas por crimes se-

xuais. Logo, a discussão séria e crítica pode levar visibilidade e 



172 | Democratas do Mundo, Uni-vos 

 

reconhecimento das mulheres como sujeitos de direitos, capazes de exer-

cerem a autodeterminação de suas vidas e seus corpos. 
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A (in) eficácia do direito ao esquecimento nos 
casos de pornografia da vingança na era 

da sociedade de informação 
 

Camila Costa 1 

Letícia Prazeres 2 

 
 
Introdução 
 

A pornografia da vingança é uma forma de violência de gênero, mais 

especificamente uma violência contra a mulher, por atingi-las de forma 

mais acentuada, em regra, após o término de relacionamentos afetivos, 

configurando-se como a exposição pornográfica sem consentimento das 

mesmas, incluindo ainda que não necessariamente é preciso que a situação 

tenha conexão com um relacionamento anterior da vítima, mas sim diz 

respeito a todo e qualquer contexto em que há essa exposição sem consen-

timento que a própria dignidade da pessoa humana em uma espiral de 

presente-passado-futuro.  

A porn revenge, pornografia da vingança, em inglês, fere direitos fun-

damentais de personalidade, como honra, imagem e privacidade, situação 

agravada pela Era da Informação, dada a velocidade com que as informa-

ções circulam no ciberespaço, fazendo com que milhares de pessoas 

acessem o conteúdo em pouco tempo. A Lei 13718/2018 criminaliza a con-

duta de exposição de fotos e vídeos íntimos sem consentimento da vítima 

ao passo que o Marco Civil da Internet dá ensejo ao direito ao 
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esquecimento, objetivando impedir a permanência de conteúdo na rede, 

que cause sofrimento e transtorno para a pessoa.   

O judiciário brasileiro já tem um número considerável de ações plei-

teando o direito ao esquecimento nos casos de pornografia da vingança, 

como o Recurso Especial 1679465/SP 2016/0204216-5, em que o Ministé-

rio Público de São Paulo ajuizou ação de obrigação de fazer, em defesa de 

adolescente, que teve o cartão de memória do celular furtado por colega 

da escola, ocorrendo a divulgação de conteúdo íntimo de caráter sexual. O 

lapso temporal entre o ajuizamento da ação, ano de 2012 e o julgamento 

do recurso especial, o ano de 2018, foi um período considerável, levando 

ao seguinte questionamento: em que medida o direito ao esquecimento, 

em especial, como vem sendo aplicado no judiciário brasileiro, de fato, as-

segura direitos de personalidade às vítimas da porn revenge?  

O objeto de estudo desse trabalho é o direito ao esquecimento nos 

casos de pornografia da vingança, na Era da Informação, a partir do cená-

rio jurídico brasileiro no século XXI. O objetivo principal é analisar a (in) 

eficácia do direito ao esquecimento nos casos de pornografia da vingança 

e objetivos específicos são: conceituar pornografia da vingança, direito ao 

esquecimento, ciberespaço, era da informação e sociedade em rede; anali-

sar a pornografia da vingança sob uma perspectiva de violência contra a 

mulher e diferenciar violência de gênero de violência contra a mulher. A 

metodologia adotada foi a análise documental e a revisão bibliográfica das 

categorias apresentadas.  

 
1. Pornografia de vingança 
 

Antes de abordar a conceituação da chamada pornografia de vin-

gança, cumpre fazer breve histórico acerca da pornografia na evolução 

social humana e como se deu sua ressignificação frente a sociedade de con-

sumo, resultante dos avanços tecnológicos.    
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A pornografia possuiu um papel nas mais diversas estruturas sociais 

ao longo da história, sendo um componente da cultura humana, se diver-

sificando ao longo do tempo e ampliando ou diminuindo a sua presença 

conforme diferentes fatores sociais, principalmente religiosos.  Essa evo-

lução histórica é estudada por Sydow e De Castro em livro que discute a 

exposição pornográfica não consentida na internet. 

Segundo os autores, e considerando uma evolução europeia da por-

nografia, cenas de nudez e relações sexuais podem ser encontradas desde 

pinturas rupestres. Para os gregos, a pornografia tinha também papel re-

ligioso, objetos fálicos eram expostos e cultuados, havia concurso de nudez 

feminina e peças teatrais com motivos eróticos. A sociedade romana con-

siderava objetos fálicos como símbolo de sorte. Tendo a exposição da 

sexualidade humana sido afetada pelo conceito de pecado e associação à 

luxúria na Idade Média. Com o Renascimento seguido pelo Iluminismo a 

nudez explícita e a sexualidade aos poucos voltam a ter um papel na soci-

edade europeia3.  

O ponto de maior interesse para a temática aqui estudada é a influên-

cia da evolução tecnológica para a pornografia, mais especificamente 

quanto aos meios de reprodução em massa da imagem, como a fotografia 

e o cinema.   

 

O surgimento da fotografia e da imprensa elevaram o mercado da pornografia 

e aumentaram sua popularização, gerando significativa guinada na questão do 

indivíduo retratado. Os modelos capturados passaram a ser com mais fre-

quência pessoas reais e, portanto, aquela mídia ganhou repercussão na vida 

social. O mesmo ocorre com o surgimento do cinema, com a sua capacidade 

 
3 SYDOW, Spencer Toth; DE CASTRO, Ana Lara Camargo. Exposição pornográfica não consentida na internet: 
da pornografia de vingança ao lucro. Coleção Cybercrimes – Belo Horizonte: Editora D’Plácido, 2017, p. 13 e 14.    
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de exibição de imagens em movimento e, portanto, de exposição de relações 

sexuais alheias4.  

 

Os maiores impactos a serem destacados são dois aspectos intrinsi-

camente relacionados a prática da pornografia de vingança, a distribuição 

(aumentando o consumo e alcance do material pornográfico) e a reper-

cussão na vida social daqueles que tem a imagem divulgada nas cenas 

pornográficas.   

A era da internet ocasiona nesse mercado a “desmaterialização das 

mídias” e a desnecessidade de armazenamento de imagens em CDs e 

DVDs, em conjunto, a popularização de aplicativos de mensagens instan-

tâneas possibilita o rápido compartilhamento deste conteúdo sem a 

necessidade de acesso a sites5.  

Considerando a breve contextualização e o atual cenário da porno-

grafia em uma sociedade de consumo parte-se para o estudo específico da 

pornografia como forma de vingança.   

De acordo com Vitória Buzzi, a reprodução de pornografia pode ser 

usada para “causar estragos sociais e emocionais”, àquela pessoa retratada 

nas imagens, esses estragos são atingidos através da rápida disseminação 

pela internet e viralização de cenas de sexo e nudez, fotos e/ou vídeos pri-

vados, sem autorização do indivíduo6.  

Danielle Citron e Mary Anne Franks, em Criminalizing Revenge Porn, 

conceituam a pornografia de vingança a partir da ausência de consenti-

mento, que pode ser identificada de duas formas, na disseminação dessas 

imagens ou vídeos, ou ainda antes, na própria obtenção destes:   

 

 
4 Idem, p. 14.   

5 Idem, p. 15.   

6 BUZZI, Vitória de Macedo. Pornografia de vingança: conteúdo histórico-social e abordagem no direito brasileiro. 
1. ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2015, p. 29.   
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Nonconsensual pornography involves the distribution of sexually graphic ima-

ges of individuals without their consent. This includes images originally 

obtained without consent (e.g., hidden recordings or recordings of sexual as-

saults) as well as images originally obtained with consent, usually within the 

context of a private or confidential relationship (e.g., images consensually gi-

ven to an intimate partner who later distributes them without consent, 

popularly referred to as “revenge porn”)7.  

 

As autoras continuam a abordar o consentimento como ponto chave 

da compreensão da revenge porn, expondo ao longo de todo o artigo a ideia 

de que o consentimento no momento do compartilhamento de imagens 

íntimas deve ser compreendido da mesma forma que o consentimento em 

qualquer outra relação civil. 

Defendem que o consentimento é contextual e deve ser sempre com-

preendido conforme a situação em que ele foi originado, não podendo ser 

expandido para outras situações além da inicial, a não ser que haja per-

missão expressa. 

Ao consentir em entregar o cartão de crédito a um garçom isso não o 

autoriza a usá-lo em compras pessoais. Confiar a um médico informações 

pessoais de saúde não o autoriza a compartilhar tal informação com o pú-

blico. Assim como o que parceiros íntimos compartilham entre si não é o 

mesmo tipo de informação a ser compartilhada com colegas de trabalho, 

conhecidos ou empregadores8. As autoras ainda citam importante apon-

tamento de Lior Strahilevitz, no sentindo de que, mesmo que essa 

 
7  Pornografia não consensual envolve a distribuição de imagens gráficas sexuais de indivíduos, sem seu 
consentimento. Isso inclui imagens originalmente obtidas sem consentimento (gravações escondidas ou gravações 
de agressões sexuais), mas também imagens obtidas originalmente com consentimento, comumente no contexto de 
privacidade e confidencialidade de um relacionamento (imagens consensualmente entregues a um parceiro íntimo, 
que posteriormente as distribui sem consentimento do outro, prática popularmente referida como pornografia de 
vingança). CITRON, Danielle Keats; FRANKS, Mary Anne. CRIMINALIZING REVENGE PORN. Wake Forest Law 
Review. Vol. 49. P. 345 – 391. 2014. Disponível em: < https://digitalcommons. 
law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2424&context=fac_pubs>. Acesso em: set. 2019. 

8 Idem, p. 355.   

https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2424&context=fac_pubs%3e
https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2424&context=fac_pubs%3e
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informação seja compartilhada com um grupo de pessoas, e não apenas 

um indivíduo, essa informação (ou imagem), é merecedora de proteção à 

privacidade9. Essencial também compreender a pornografia não consen-

tida como espécie de violência de gênero, tendo como principais vítimas 

as mulheres.   

Essa compreensão é possível a partir do entendimento de que ho-

mens e mulheres possuem diferentes tipos de socialização, 

desempenhando diferentes papeis de gênero. O principal reflexo desses 

fatores é observado na forma como a sexualidade é desempenhada, tradi-

cionalmente, em cada um dos gêneros, aqui o masculino e feminino.   

A mulher teria sua socialização, no que se refere a sexualidade, vol-

tada para o recato e a discrição, sendo de sua responsabilidade a 

manutenção de sua “decência”, do controle, não lhe cabendo plena auto-

nomia sexual. A sexualidade feminina seria uma posse masculina, que 

passaria do pai para o marido, não lhe cabendo escolha e resultando em 

uma desumanização dessa mulher.   

Para o homem, tradicionalmente, essa autonomia sexual seria esti-

mulada, sendo fator chave para o desempenho do seu próprio papel de 

gênero na sociedade. Sua virilidade e força estariam intimamente ligadas 

ao pleno desempenho de sua sexualidade. O homem seria o detentor da 

posse não apenas de sua própria autonomia sexual, mas também da sexu-

alidade de sua parceira.   

Nesse contexto a pornografia de vingança ou pornografia não con-

sentida pode ser avaliada da seguinte forma:   

 

 
9 STRAHILEVITZ, Lior. In CITRON, Danielle Keats; FRANKS, Mary Anne. CRIMINALIZING REVENGE PORN. Wake 
Forest Law Review. Vol. 49. P. 345 – 391. 2014. Disponível em: < https://digitalcommons.law. 
umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2424&context=fac_pubs>. Acesso em: set. 2019.   

https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2424&context=fac_pubs%3e
https://digitalcommons.law.umaryland.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2424&context=fac_pubs%3e
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Tendo em vista o fenômeno social da dominação masculina é possível enxer-

gar que a prática do revanche pornográfico é, como citado anteriormente, uma 

forma de reafirmar à mulher que a transgressão do papel que lhe foi imposto 

terá uma consequência negativa. Dessa forma, o dominador entende que tem 

direito de punir a dominada a ponto de destruir sua moral perante a sociedade, 

passando a mensagem de que determinada mulher desobedeceu a seu papel 

de subordinação inquestionável10.  

 

Por todo o exposto, é possível apreender que os principais pontos de 

discussão da temática estariam ligados a reprodução e distribuição em 

massa da imagem pornográfica não consentida, através da internet, e do 

efeito de reprovação social e culpabilização da vítima, resultantes dessa 

reprodução.   

 
2. Direito ao esquecimento e a reflexão sobre a (in) eficácia perante a 
pornografia de vingança  
 

Tratar sobre o Direito ao Esquecimento11 nesta perspectiva é muito 

mais do que apenas conceituar determinado instrumento jurídico, mas le-

vantar a reflexão de que até que ponto o Direito enquanto uma ciência 

social é capaz de realmente ser efetivo no lidar com questões maiores que, 

aparentemente, ainda sem um controle eficaz. O Direito de esquecer não 

impera em vias do crime da pornografia da vingança, apenas um desapa-

recer de fotos, vídeos e documentos que invadam e exponham a figura da 

feminina 12  à toda uma, mas também diz respeito ao reconhecer que 

 
10 ALVES, Vanessa Lima; PANUCCI, João Augusto Arfeli. Pornografia de Vingança: Uma análise sobre crimes de 
gênero e alternativas de ressocialização. Disponível em: < http://siacrid.com.br/repositorio/2017/violencia-
ecriminologia.pdf#page=328>. Acesso em: set. 2019.   

11 O direito ao esquecimento pode ser compreendido, como a intenção não necessariamente se de voltar ao um status 
quo da informação, mas sim poder recuperar coisas que digam respeito a alguém ou algo e que podem ter sido 
legalmente ou ilegalmente divulgados. Retrata o poder, de conseguir recuperar aquilo que se perdeu (CASTRO, 2015).  

12 Fica neste sentido, até como futuramente pesquisa posterior, uma análise da mesma pesquisa mas na perspectiva 
de pessoas transexuais, indagando como seria ou como é ou ainda, como poderia ser a visão jurídica e social desta 
garantia substancial para estes grupos. As autoras da presente pesquisa, acreditam que seria de suma importância 
avançar também neste quesito: À QUEM PODE SE FALAR DE MULHER? DE VÍTIMA FEMININA?  

http://siacrid.com.br/repositorio/2017/violencia-e-criminologia.pdf#page=328
http://siacrid.com.br/repositorio/2017/violencia-e-criminologia.pdf#page=328
http://siacrid.com.br/repositorio/2017/violencia-e-criminologia.pdf#page=328
http://siacrid.com.br/repositorio/2017/violencia-e-criminologia.pdf#page=328
http://siacrid.com.br/repositorio/2017/violencia-e-criminologia.pdf#page=328
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mesmo no ambiente virtual a figura do anonimato, do respeito á garantias 

constitucionais e que a punibilidade podem ser sim capazes de alcançar 

aquele que cometeu o ato em comento.  

 

Devem ser criados parâmetros para a delimitação do direito ao esquecimento, 

por isso é importante especificar o seu alcance e objetivo. Não existe solução 

perfeita: o titular que precisar utilizar de via judicial para conseguir suprimir 

ou suspender uma informação a seu respeito pode ter justamente o efeito 

oposto, uma repercussão social ou uma comoção geral. Não defendemos que 

o direito ao esquecimento seja absoluto ou irrestrito. Certamente deve ser apli-

cado com cautela. Não poderá ser invocado para apagar a história ou a 

memória coletiva (FERRIANI, 2016, p. 220).  

 

Importante ressaltar que o Direito ao esquecimento em vias da Por-

nografia da Vingança já obteve alguns bons resultados em termos de 

retirada do conteúdo dos meios virtuais, acontece que nem sempre o 

tempo entre a demanda e concretização de uma decisão judicial operam 

no mesmo sentido. Não em razão de serem aspectos distintos, para além 

da morosidade do trâmite judiciário, trata-se do lidar com um ambiente 

em que incertezas, instabilidade, inseguranças que operam como vetores.  

Instrumentos, estudiosos sobre direito digital, sistemas de informa-

ção, criação de campos de monitoramento são construídos, mas aqui 

indaga-se justamente: será de de fato, é possível retirar TODO um conte-

údo que remete à vítima do porn revenge da internet?  A discussão ganha 

patamares mais altos no momento em que é possível perceber que o Di-

reito na sociedade informação, na sociedade pós-moderna e 

hipermodernizada ou hipercomplexa (LIPOVETSKY, 2004), parece não li-

dar de maneira efetiva, eficaz, que abranja todos os aspectos de uma 

situação que ocorre em vias virtuais. Não se está dizendo que ele é irrisório 

ou inerte quanto às demandas, mas se for possível parar para pensar, não 
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há como se ter a absoluta certeza que imagens e vídeos de uma mulher 

vítima de pornografia da vingança realmente foram retirados “do ar”.    

 

O direito ao esquecimento, derivado do principio da dignidade da pessoa hu-

mana, não tem encontrado espaço para ser efetivado na sociedade de 

informação, nem por meio da aprovação de legislação especifica regulando a 

matéria nem mesmo pelo Poder Judiciário, que terá a oportunidade de se ma-

nifestar em repercussão geral. A questão é ampla e envolve o entendimento da 

sociedade de informação e de seus mecanismos de controle, bem delineados 

por Zygmunt Bauman e Giogio Agamben (MORAIS, 2016, p. 130).  

 

Sarlet e Molinaro já explanavam considerando o “boom demográ-

fico”, as necessidades e escassez de recursos, os fluxos das políticas 

econômicas e a própria discussão ambiental; por exemplo, notou-se pri-

mordialidade reconhecer a noção de sociedade de risco. Passa-se a 

considerar eventos que trazem consigo a naturalidade esperada de conse-

quências nas mais diversas áreas, há uma crise daquilo que se tinha, que 

se tem e que se pode ter, direitos são vistos como algo multidimensional e 

que, por vezes, geram insegurança que não deveria existir. Crise de direi-

tos é também uma crise de valores, crise de instituições políticas e 

econômicas, crise de identidades, de privilégios e deveres. (2017). Destarte, 

considerar que direitos são garantias constitucionalmente reconhecidas, 

falar em um desequilíbrio ou desajuste das mesmas é reconhecer de ma-

neira paralela crises no próprio Estado Democrático de Direito.  

 
Conclusão  
 

Para compreender os efeitos da pornografia de vingança na sociedade 

atual é  necessário compreender dois principais aspectos. A internet como 

divulgadora de informações em massa e a própria pornografia não con-

sentida como uma espécie da violência de gênero. 
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A amplitude da audiência do conteúdo divulgado, a impossibilidade 

de plena exclusão desse conteúdo na internet e o julgamento moral ao qual 

a mulher está sendo submetida resultam em uma grave perpetuação 

eterna da ofensa que se renova a cada novo click sobre a imagem ou vídeo 

pornográfico não autorizado. 

O direito ao esquecimento vem se relacionar com a temática como 

uma esperança para as vítimas, uma forma com que a ofensa a sua auto-

nomia sexual e de vontade pare se ser perpetuada ao longo do tempo e 

seja esquecida e apagada.  Infelizmente o que se observa é uma ineficácia 

desse direito diante da imensa propagação informativa da internet. O Di-

reito e o Estado se tornam ineficazes diante da internet. 

O que se apreende dessa conclusão é que somente foca-se na exclusão 

dessas imagens ou vídeos pornográficos não consentidos não é o meio efi-

caz para proteção das atuais e futuras vítimas da pornografia de vingança. 

Visto que, como demonstrado, essa exclusão nunca se dá por completo. 

Defende-se que o papel do Estado, na temática aqui abordada, se des-

dobra em duas ações importantíssimas e que só trazem efeito em 

conjunto, primeiramente a rapidez na resposta a estas vítimas da porno-

grafia de vingança, quando buscam ajuda do Estado, tentar ouvi-las e 

atender suas demandas de exclusão da imagem em meio virtual o mais 

célere possível. Em segundo, e não menos importante, a conscientização 

acerca da autonomia sexual e plena liberdade para desempenhá-la que 

cada indivíduo tem, homem ou mulher, a própria humanização feminina 

é essencial para que se comece a combater a pornografia de vingança com 

eficácia.   
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O direito à saúde para pessoas trans: contexto do 
Covid-19 e perspectivas a partir da EC95/2016 

 
Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia 1 

Germana Mello 2 
 
 
Introdução 
 

O Direito à Saúde é previsto na Constituição de 88 em seu artigo 196 

como dever do Estado que deve ser garantido por políticas sociais e eco-

nômicas que reduzam o risco de doenças e permitam seu acesso universal 

e igualitário. Sua efetivação é, hoje, dependente do Sistema Único de Saúde 

(SUS) sob os princípios da universalidade, integralidade e equidade. Trata-

se do maior sistema público de saúde de acesso universal do mundo, uma 

das maiores conquistas do Brasil com a Constituição de 1988 e que, ao 

mesmo tempo, representa um grande desafio quanto à sua continuidade 

e ampliação, notadamente em razão de Emendas Constitucionais dos últi-

mos anos desonerando a União na participação dos custeio, além da 

Emenda do “teto de gastos”.3 

Em 2020 vive-se a pandemia do Covid19, que inflou os hospitais, se 

tornando ainda mais precário o acesso à saúde pública por parte dos cida-

dãos. Pessoas LGBTI+, principalmente não-brancas, têm suas demandas 

 
1 Doutor em Direito (UFMG). Pós-Doutor em Saúde Pública (Universidade do Porto). Prof. Adjunto na UFOP e 
IBMEC-BH. Coordenador do Grupo de Pesquisa “Direito e Saúde: políticas de prevenção e tratamento de IST para 
população LGBT+” da UFOP. E-mail: alexandre@ufop.edu.br. 

2 Mestranda em Direito no Programa “Novos Direitos, Novos Sujeitos” do PPGD – UFOP, cursando especialização em 
Cidadania e Direitos Humanos no contexto das Políticas Públicas do IEC – PUC-Minas. Membro do grupo de pesquisa 
“Ressaber” e “Direito e Saúde: políticas de prevenção e tratamento de IST para população LGBT+” da UFOP. E-mail: 
germanagmello@gmail.com. 

3  Sobrer isso ver, e.g.: PAIXÃO, Cristiano. Covid-19 e o oportunismo desconstituinte. Disponível em 
http://www.afbnb.com.br/covid-19-e-o-oportunismo-desconstituinte-por-cristiano-paixao/. 

http://www.afbnb.com.br/covid-19-e-o-oportunismo-desconstituinte-por-cristiano-paixao/
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silenciadas, ocasionando um ainda maior afastamento delas dessas insti-

tuições. A especificidade de suas vivências é, desde sempre, enfrentada 

majoritariamente por organizações sociais, tendo em vista a dificuldade de 

implementação de políticas públicas previstas para tal. 

Nesse agravamento da situação, diversas organizações e coletivos 

têm se unido para cobrar atenção a essa pauta, assim como possibilitar o 

acesso a medidas de prevenção contra o vírus e à manutenção dessas vidas, 

cujas vozes são pouco ouvidas. O “cistema”4 permanece tratando corpos 

fora da matriz de inteligibilidade5 enquanto descartáveis, a despeito de 

normas constitucionais. 

Recentemente, foi aprovada a Emenda Constitucional 95 que limita 

os gastos do Governo na Saúde para os próximos 20 anos. Isto representa 

uma precarização ainda maior na concretização desse direito fundamen-

tal. O SUS, que já era subfinanciado, sofrerá cada vez mais com a falta de 

orçamento para a continuidade e melhoria de seu serviço. Consequência 

disto para pessoas trans6 é que os investimentos necessários para permitir 

a execução de políticas públicas a elas destinadas e a realização de um aten-

dimento humanizado não serão possíveis, permanecendo excluídas de um 

projeto de saúde universal. 

Busca-se, a partir de demandas mais urgentes elencadas pelas orga-

nizações Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), Grupo 

Conexão G de cidadania LGBT em favelas e Casa Nem, diante da crise 

 
4  Viviane Vergueiro (2015: 15) utiliza o termo Cistema para denotar um “[c]istema-mundo 
ocidentalizado/cristiãocêntrico moderno/colonial capitalista/patriarcal” que produz ‘hierarquias epistêmicas’”, 
enfatizando o caráter estrutural e não individualizante da transfobia. 

5 Inteligibilidade se refere a uma normatividade. Segundo Butler (2017), a binariedade e unidade de gênero são efeitos 
de práticas reguladoras que almejam uniformizar a identidade de gênero para garantir uma heterossexualidade 
compulsória e os institutos que derivam dela. Inteligíveis seriam aqueles que aderissem a uma suposta coerência e 
continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo previstas por essas normas. A dissidência seria considerada 
abjeta. 

6 Utiliza-se o termo “trans” para englobar toda pessoa que vivenciam seu gênero fora de modelos normativos 
predominantes, pessoas que não se identificam com o gênero atribuído a elas. 
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pandêmica do Covid19, analisar em que medida o direito constitucional à 

saúde não tem alcançado pessoas trans. Ademais, busca-se compreender 

como a Emenda Constitucional 95 de 2016 pode agravar a situação de pre-

cariedade induzida pela violência e ausência de políticas públicas 

protetivas de pessoas trans (BUTLER, 2018). 

 
Proposta e desafios de um Sistema Público de Saúde 
 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) entende a saúde como “um 

estado de bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de afec-

ções e enfermidades”. Esta definição, que não está restrita a patologias, 

portanto, deve ser levada em conta quando se tratando de políticas públi-

cas que busquem a materializar esse direito. 

O Sistema Único de Saúde7 é uma política de promoção da saúde re-

gido pelos princípios da equidade, universalidade e integralidade, 

estabelecido pela Constituição Federal de 1988. Em seu artigo 196 ela 

elenca a saúde como direito que todos e dever do Estado, garantido por 

políticas sociais e econômicas que proporcionem a redução do risco de do-

enças e o acesso universal e igualitário a suas ações. 

Diante da realidade de que, em 2019, apenas 28,5% da população 

brasileira dispõe de plano de saúde privado (IBGE, 2020a), entende-se que 

as políticas públicas de saúde devem vir por meio do SUS. Sua criação foi 

um imprescindível avanço na universalização do acesso a esse direito, 

tendo em vista um histórico de serviços públicos ineficazes e políticas de 

saúde curatistas, hospitalocêntrica, privatistas e excludentes (SILVA; 

LIMA, 2005). 

 
7 A criação do SUS ocorreu por mobilizações promovidas pelo Movimento da Reforma Sanitária (SILVA; LIMA, 2005). 
Ela foi pautada pelo art. 198 da Constituição Federal de 88, que estabelece “As ações e serviços públicos de saúde 
integram uma rede regionalizada e hie- rarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento integral, 
com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III - participação da 
comunidade”. Sua regulamentação foi realizada pela Lei nº 8.080/90 e a Lei nº 8.142/90. 
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Segundo Mello et al. (2011), a integralidade pode ser pensada em três 

vetores principais: prática de profissionais de saúde, organização de servi-

ços e políticas governamentais a problemas de saúde, ou seja, desde a 

atenção e cuidado ao indivíduo até a gestão das ações promovidas. Já a 

equidade requer pensar as demandas diferenciadas dos diversos grupos 

existentes da sociedade dentro de suas especificidades (SILVA; LIMA, 

2005)8. 

A universalidade é a relevância de todos os cidadãos disporem de seu 

acesso. Ademais, a regulamentação do SUS impede o tratamento discrimi-

natório, reforçando o que preceitua a Constituição Federal (art. 3º, IV). 

Desde sua criação, mas principalmente nos últimos governos, o SUS 

tem sido alvo de desmonte, sucateamento e esvaziamento de seus princí-

pios. Com a crise da pandemia do Covid19 a situação se agravou, 

reforçando a necessidade de se investir em tal instituição. Pessoas LGBTI+, 

antes mesmo da pandemia, já tinham esse direito prejudicado, apesar de 

haver algumas políticas públicas históricas para essa população, particu-

larmente quanto ao HIV-AIDS (BAHIA, 2020). 

 
Como pessoas LGBTI+ vivem o Sistema Público de Saúde 
 

Em 2003 as formulações de políticas públicas específicas para a in-

clusão de pessoas LGBTI+ começaram a surgir com mais força. Elas 

seguiam as seguintes bases: inclusão no SUS, sendo integrados em seus 

princípios e o acesso à saúde humanizada (BARBOSA; FACCHINI, 2009). 

Algumas dessas políticas, diretamente voltadas para esse campo ou 

que possuem impacto no mesmo, são o Programa Brasil sem Homofobia9, 

 
8 Segundo o Ministério da Saúde, o princípio da equidade na saúde significa que “o atendimento [deve ser feito] de 
acordo com as necessidades de cada pessoa, oferecendo mais a quem mais precisa” (BRASIL, 2017, p. 33). 

9 Para saber mais sobre o Programa “Brasil Sem Homofobia: Programa de Combate à Violência e à Discriminação 
contra GLTB e Promoção da Cidadania Homossexual” acessar publicação do Ministério da Saúde. Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/brasil_sem_homofobia.pdf>. acesso em 8 set. 2020. 
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a formalização do Comitê Técnico Saúde da População de Gays, Lésbicas, 

Transgêneros e Bissexuais do Ministério da Saúde10, o lançamento da Po-

lítica Nacional de Saúde Integral de LGBT11, além de campanhas e formas 

de combate ao HIV e AIDS que afeta diretamente esse público. 

Entretanto, isto ainda não foi capaz de garantir que pessoas LGBTI+ 

se sintam confortáveis no atendimento do SUS, ocasionando resistência à 

procura de serviços de saúde pelo contexto discriminatório, que é pautado 

na presunção de cisheterossexualidade, falta de qualificação e preconceito 

de profissionais da saúde (BARBOSA; FACCHINI, 2009). Falta formação 

em Direitos Humanos e, especialmente, em questões de gênero e sexuali-

dade para profissionais da saúde. Em entrevistas conduzidas por 

NEGREIROS et al. (2019, p. 27-28) com médicos de UBS em uma capital 

no Nordeste foram colhidas algumas falas bastante preocupantes quando 

aqueles trataram LGBT que procuravam a Unidade, como, por exemplo: 

“Olha, não dá para tratar o travesti como uma pessoa normal, porque é 

um paciente de alto risco, precisa ser acompanhado pelo especialista. 

(M1)”; “A maneira de falar requer mais cuidado com os homossexuais do 

que com as pessoas normais. (M9)”; “[...] francamente, eu acho que deve 

ter o mesmo [tratamento] de uma pessoa normal, fora dos problemas, dos 

complexos que ainda existem, esse tabu, mas eu acho que deve ser tratado 

normal, normal, eu ainda digo pra você normal. (M3)”; “Não dá pra não 

associar esse público às DST, como a aids mesmo. (M6)”; “[...] ter dois 

nomes pode causar confusão na UBS e na consulta. (M3)”; “A pessoa tem 

que aceitar seu nome como é! Não tem problema o nome não condizer 

com a aparência porque existem pessoas normais que têm nome de 

 
10 A redefinição do comitê se deu pela Portaria nº 2.837/2011. 

11  Publicação na íntegra no portal do Ministério da Saúde. Disponível em: 
<https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_lesbicas_gays.pdf>. Acesso em 8 set. 2020. 
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homem sendo mulher. Por exemplo, eu tenho uma prima que se chama 

Maria João. (M5)”. 

Uma atuação mais humanizada e despida de preconceitos ainda é 

uma meta a ser atingida para alguns profissionais da saúde pública, como 

lembram NEGREIROS et al. (2019, p. 25): “mesmo com todos os avanços 

advindos na área da saúde, o preconceito nos estabelecimentos de saúde e 

a invisibilidade entre os profissionais ocultaram ainda mais essa popula-

ção, fazendo dos espaços para promover saúde lugares incapazes de 

atender às reais necessidades da comunidade LGBT”. Esse é um problema 

que começa com a formação, como também mostra a pesquisa de 

NEGREIROS et al. (idem, p. 27): 

 

Quando se buscou conhecer a percepção do médico acerca da trajetória de for-

mação para atendimento à população LGBT, todos os entrevistados 

destacaram que, durante sua formação acadêmica, não houve nenhuma disci-

plina com conteúdos curriculares voltados ao tema. (...) No Brasil, apesar da 

existência de uma política pública voltada ao atendimento integral e humani-

zado da população LGBT e das propostas de reformulação das estruturas 

curriculares dos cursos de graduação em Medicina a partir das novas diretri-

zes curriculares, ainda existem deficiências do cuidado à saúde na atenção 

básica, reflexo das fragilidades no campo acadêmico, seja na graduação, em 

especializações, residências ou capacitações profissionais. 

 

Esse acesso é ainda mais prejudicado ao se tratar de pessoas trans. 

Segundo Viviane Vergueiro (2015), o atendimento público de saúde está 

marcado por elas serem: 

 

Tratadas como epidemia, vetor de transmissão do indesejável a famílias e 

círculos sociais higienizados, batizados, ungidos: poderemos perceber e anali-

sar, para além da obviedade sangrenta dos ódios transfóbicos explícitos, todo 

desprezo e colonialidade que mal se escondem nas entrelinhas de intere$$es, 

ignorâncias e silêncios que nos atravessam as vidas? (p. 150) 
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Ela retrata, a partir de uma auto-etnografia, o cerceamento dessas 

existências, fortalecido por uma elite jurídica e da saúde que “re+produ-

zem” o cistema. Essa produção e reprodução são de uma suposta coerência 

e inteligibilidade cisgênera e heterossexual que silencia outras vivências. 

Marco Aurélio Máximo Prado (2018) trata essa questão sobre o viés 

da necessidade de despatologizar o olhar, a escuta, o pensar, o perguntar, 

o responder e escrever no dia a dia do atendimento no SUS, de forma que 

nenhuma classificação seja suficiente ao se olhar para um indivíduo. Para 

ele, despatologizar seria desclassificar e descontruir esses olhares, permi-

tindo a desconstrução de inteligibilidades que sustentam esse cistema em 

que só se cabe pensamentos diagnósticos. Ressalta que não se trata de 

abandonar o cuidado, mas desconstruir qualquer fixação que associa uma 

patologia de gênero, para que se chegue a um deslocamento. A materiali-

zação da despatologização dependeria dessa desconstrução de ações que 

enxergam no outro o desvio. 

Isto é relevante porque os profissionais de saúde e toda a equipe que 

atua nos locais de atendimento à saúde são o ponto de encontro com os 

pacientes. Essa relação precisa ser humanizada e aproximada para que a 

inserção de pessoas trans no sistema público de saúde seja possível, em 

vez de negligenciar o acesso e perpetuar sua exclusão social. 

A verticalização e o distanciamento dessas relações obstacularizam o 

tratamento humanizado e acolhedor que é previsto na Constituição e re-

forçado pelas Diretrizes do Método Clínico Centrado na Pessoa (MCCP), o 

que favorece a identificação a partir de fatores biológicos do que é comum 

e natural, diante de dispositivos de poder12 (ORLANDO et al.). 

 
12 Na conceituação de Foucault (1988), dispositivos de poder são estruturas de normalização do sexo, reguladoras de 
subjetividades e identidades que operam regulando suas práticas e existências. As incoerências com essa matriz são 
entendidas como patologias, anormalidades ou atitudes criminosas. 
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Por essa ausência cotidiana de pessoas trans nesses órgãos, quando 

há sua presença, muitas vezes são tratadas como uma emergência social, 

devido à sua não antecipação, o que demonstra o despreparo (BAUER et 

al., 2009). Esse preparo, quando existe, costuma ocorrer em espaços de-

dicados a essas pessoas, vinculando de maneira geral a paradigmas 

patologizantes (VERGUEIRO, 2015). Esses espaços são ainda restritos a 

poucas cidades do Brasil. Fora deles a desinformação e a invisibilidade são 

ainda maiores e inexistem (ou são ineficazes) mecanismos para a respon-

sabilização por ações/omissões transfóbicas (VERGUEIRO, 2015). 

Além da evasão de sujeitos, é fortalecido o adoecimento físico, psí-

quico e social de pessoas LGBTI+, levando, inclusive, à baixa expectativa 

de vida de pessoas trans (ANTRA, 2020). Assim, em vez de propagar a 

saúde, alinha-se ao despreparo profissional, a sobrecarga desses funcioná-

rios, criando um espaço não acolhedor. 

Segundo Vergueiro (2015): 

 

[...] os processos de invisibilização, inferiorização, patologização e agressão 

perpetradas por estes cistemas configuram colonialidades que merecem análi-

ses críticas e estratégias de enfrentamento antinormativas para além dos 

paradigmas institucionais e legais. 

 

O tratamento dado a pessoas dissidentes da norma deve ser repen-

sado a partir de precariedades interseccionais induzidas por esse cistema. 

Com isso, não se busca deslegitimar o SUS, uma vez que é uma instituição 

de extrema relevância na busca pela universalização do direito à saúde, 

mas apontar como essas instituições ainda estão perpetuando a cis-hete-

ronormatividade e inseridas e uma lógica de necropolítica13. 

 
13 Segundo Achille Mbembe (2018), Necropolítica seria uma lógica soberana liberal-colonial que instrumentaliza a 
existência humana, decidindo quais corpos são supérfluos. Trata-se de políticas de controle social, um poder de 
matar, deixar viver ou expor à morte do Estado, que pode se dar pela condição de negligência sistemática produzida 
por sua ausência. 
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O acirramento da precariedade induzida a pessoas trans na pandemia 
 

Para pensar como a pandemia afeta de forma específica pessoas 

trans, é preciso considerar simultaneamente onde esses corpos estão na 

sociedade. Tomaremos como base de análise o ano de 2020.  

O desemprego aumentou no contexto da pandemia, chegando a ape-

nas 49,7% da população em idade de trabalhar com alguma ocupação seja 

ela formal ou informal (IBGE, 2020b). Segundo Boletim da Antra (2020), 

estima-se que apenas 4% das pessoas trans femininas têm emprego for-

mal e 6% em empregos informais ou subempregos. 90% das mulheres 

trans e travestis têm como sua principal fonte de renda a prostituição e, 

dentro do contexto atual, 80% delas relatam perda de até 100% em sua 

renda (ANTRA, 2020). 

As que necessitam continuar na prostituição têm uma maior exposi-

ção ao vírus da Covid-19, não tendo orientações sobre medidas sanitárias 

possíveis. Não há políticas públicas para permitir sua empregabilidade e, 

muitas vezes, são excluídas das medidas de combate ao coronavírus. 

A Antra (2020) estima que aproximadamente 60% das pessoas trans 

não tiveram acesso à renda básica emergencial do governo federal ou a 

qualquer benefício público. Isso acontece, por exemplo, porque essas pes-

soas, muitas vezes, não têm documentação válida para tal. Ainda segundo 

o Boletim da Antra (2020), os dados preliminares obtidos pelo projeto 

TransAção indicam que 29,3% desse grupo recebiam em média até 200 

reais por mês; 39,7% de 200 a 500 reais e 27,6% até um salário mínimo. 

As demais, 3,4% recebem até 3 salários mínimos e nenhuma recebia 

acima desse valor. A partir desse contexto, muitas estão em situação de 

rua. 

Não há dados governamentais sobre o índice de violência doméstica 

contra pessoas LGBTI+, no entanto, segundo a Antra, cerca de 70% das 
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que cumprem medida de isolamento social junto a familiares sofreram vi-

olência no ambiente familiar ou na vizinhança, com o desamparo de não 

efetivar a denúncia por medo da expulsão de casa ou acirramento da vio-

lência. 

Ademais, o assassinato de pessoas trans aumentou 70% quando se 

comparam os oito primeiros meses de 2020 e 2019 (ANTRA, 2020) e 45% 

relataram agravos em saúde mental, como depressão, ansiedade, desem-

prego e conflitos familiares (ANTRA, 2020). 

Outro aspecto específico da saúde é que se trata de um grupo de risco 

de HIV e AIDS, doenças autoimunes que aumentam a exposição à conta-

minação por Covid19 e dificultam uma possível recuperação da doença. 

Além disso, muitas precisam de atendimento médico regular por utiliza-

rem hormônios e terem silicone industrial, mas não são devidamente 

atendidas pelos serviços públicos de saúde, principalmente nesse contexto. 

De acordo com pesquisa realizada pela Human Rights Campaign 

Foundation (2020) pessoas LGBTI+ estão entre as mais vulneráveis aos 

danos à saúde provocados pelo COVID-19, por não acessarem sistema de 

saúde de qualidade, constituírem grupo de risco de diversas doenças crô-

nicas, como o HIV e AIDS, além de trabalharem em setores altamente 

afetados pela exposição e sensibilidade econômica na crise, e morarem em 

favelas. 

Dada essa situação socioeconômica, muitas moram em favelas ou pe-

riferias, o que impacta na vivência da pandemia. Impossível ignorar que, 

nesse contexto, pessoas trans negras tendem a viver uma precariedade 

ainda superior. Ao distribuir kits de higiene, alimentos e máscaras na fa-

vela da Maré, o Grupo Conexão G constatou que 90% das demandas eram 

de mulheres trans negras, com rendimento mensal até 100 reais (SILVA, 

2020). O Covid-19, apesar de ser apresentado como uma doença democrá-

tica, atinge mais pessoas negras, sendo as mortes por essa razão 62% 
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maior entre negros em comparação com brancos (ANISTIA 

INTERNACIONAL BRASIL, 2020). O Ministério da Saúde também verifi-

cou essa maior letalidade do vírus entre pessoas negras (G1, 2020). Raça 

é uma lente importante para analisar a necropolítica pandêmica atual14. 

Segundo dados do IBGE, em 2014, 76% das pessoas mais pobres no 

Brasil são negros (AGÊNCIA BRASIL, 2020), assim, são a maioria da po-

pulação que mora em periferia e favelas. Moradores de favela enfrentam 

dificuldades particulares, o isolamento social e higienização das mãos 

como medida preventiva são impraticáveis pela escassez da água ou por 

casas de apenas um cômodo, com muitas pessoas morando, pouca venti-

lação e compartilhamento de espaço de idosos, adultos e crianças (GRUPO 

CONEXÃO G, 2020). Muitas vezes, não há acesso a serviços públicos bási-

cos como água, luz e saneamento básico. 

Diante de tal cenário, organizações sociais suprem lacunas do Estado 

para garantir o mínio para a sobrevivência de pessoas LGBTI+. 

 
O que tem sido feito na lacuna do poder publico? 
 

Há uma luta constante de pessoas LGBTI+, apoiadas por organiza-

ções sociais, para resistir coletivamente a todas essas precariedades 

impostas pela ausência do poder público. Serão elencadas atuações das or-

ganizações Grupo Conexão G de cidadania LGBT em favelas, Antra e Casa 

Nem para demonstrar esse movimento. 

A Anistia Internacional, em parceria com organizações da sociedade 

civil do Brasil, lançou, em maio de 2020 a campanha “Nossas Vidas Im-

portam” tratando de grupos minorizados, dentre eles moradores de favela 

e pessoas LGBTI+, destacando a atuação ativa delas, em contraste com as 

ações do Estado (ANISTIA INTERNACIONAL BRASIL, 2020). 

 
14 Por isso pode-se aqui falar em “sindemia”, conceito dado por Singer, ou seja, uma pandemia que é agravada pela 
interseccionalidade de fatores econômicos, sociais, culturais, etc. (SINGER et al., 2006). 
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Dentre a agenda pactuada está o atendimento livre de discriminação 

contra travestis e mulheres trans nos órgãos de saúde, garantindo o res-

peito à identidade de gênero, nome social e pronomes adequados assim 

como a realização de mutirões por sistemas de assistência social para a 

emissão gratuita de documentação a fim de que possam ser atendidas por 

medidas socioeconômicas emergenciais no período de pandemia. 

Para preencher a lacuna do Poder Público, iniciativas da sociedade 

civil são de extrema relevância. O Grupo Conexão G tem compartilhado e 

coletado informações de prevenção e sintomas, recolhido doações e arre-

cadado fundos para a doação de cestas básicas com alimentos, materiais 

de limpeza e higiene, realizado medidas educativas sobre a importância do 

racionamento de água, monitorado pessoas que são consideradas grupo 

de risco, e transmitido informações de prevenção online e por panfletos 

informativos (GRUPO CONEXÃO G, 2020). Essas ações se dão na favela 

do complexo da Maré no Rio de Janeiro, para pessoas trans.   

A Antra, por sua vez, tem disponibilizado cartilhas informativas e re-

comendações específicas para pessoas trans; encaminhou documento com 

o panorama ampliado de pessoas LGBTI+ durante o Covid19 ao relator 

independente para proteção contra a violência motivada por orientação 

sexual e/ou identidade de gênero da ONU, e tem participado de webnários 

internacionais com países da América Latina, fóruns de debates e discus-

sões sobre como enfrentar o período mantendo proteção e atuação de 

pessoas trans, junto a entidades internacionais (ANTRA, 2020b). 

Além disso, enviou carta à Corte Interamericana de Direitos Huma-

nos (CIDH), solicitando o pronunciamento do Estado brasileiro sobre a 

negligência à saúde de pessoas trans durante o Covid-19; tem promovido 

o monitoramento de ações em prol da população trans em constante diá-

logo com outras redes parceiras, órgãos de classe, defensorias públicas 

estaduais e da união, a fim de contribuir para o acesso a renda básica 
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emergencial e/ou campanhas para aquisição e distribuição de alimentos, 

kits de prevenção às IST e materiais de higiene pessoal e de proteção ao 

COVID-19, dentre outras ações (ANTRA, 2020b). 

A Casa Nem, dentre outros projetos que realiza, é uma casa de aco-

lhida para pessoas LGBTI+, principalmente de mulheres trans e travestis. 

Através dela têm sido realizada entregas de cestas básicas. Até o junho de 

2020 haviam sido distribuídas 2,5 mil cestas básicas para pessoas em vul-

nerabilidade e profissionais do sexo, além de ter realizado o acolhimento 

de mais pessoas na casa (MALEK, 2020). 

De acordo com Indianarae Siqueira, coordenadora do projeto, desde 

que alguém assume sua orientação sexual e afetiva e identidade de gênero 

dissidente sofre com distanciamento físico pela repressão, que se inicia 

com a família, mas permeia todo o meio social em que vivem (MALEK, 

2020). 

Para ela o isolamento social já ocorria antes da pandemia e agora ele 

é duplo (MALEK, 2020). Elas sofreram em agosto um despejo de onde vi-

viam e tiveram, após muitas manifestações, em contrapartida um acordo 

com a prefeitura de um espaço para viverem em uma escola pública esta-

dual (DIÁRIO DE PERNAMBUCO, 2020). No entanto, o acordo não foi 

cumprido até o final de agosto. Assim, ocuparam temporariamente a refe-

rida escola e conseguiram retornar as negociações com o Poder Público 

(CASANEM, 2020). 

Essas iniciativas são de extrema relevância e garantem a sobrevivên-

cias de muitas pessoas trans. A saúde, condições para que elas fiquem em 

isolamento, permitindo a prevenção da contaminação do Covid19 e o aci-

onamento do Governo têm sido pautas prioritárias. Além dessas 

organizações, muitas outras atuam para isso, com quase nenhum apoio do 

Poder Público. Em contramão à solução, a negligência do Estado só au-

menta. 
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A Emenda Constitucional 95/2016 e o sucateamento do SUS 
 

Como tratado anteriormente, o SUS é um instrumento imprescindí-

vel para permitir a universalização do direito à saúde e que demanda 

maior investimento para sua melhoria e a acessibilidade por pessoas 

LGBTI+ a seu sistema. 

Em 2016 foi aprovada a Emenda Constitucional 95. Com tramitação 

iniciada no Governo Temer, a emenda estabelece um novo regime fiscal, 

congelando gastos públicos por 20 anos, devido ao déficit orçamentário. 

Vale anotar que há anos Emendas Constitucionais vêm desonerando a 

União – o ente que mais arrecada tributos – no custeio do sistema interfe-

derativo da saúde. A EC. 95 é mais uma ação inconstitucional que diminui 

a responsabilidade do Estado com a saúde e a educação, enquanto que al-

tíssimos salários e benefícios do alto escalão dos poderes e Ministério 

Público permanecem ilesos. 

Os gastos do Governo com relação a orçamentos fiscais e seguridade 

social ficam limitados, desde 2017, ao valor utilizado no ano anterior, 

sendo reajustado apenas pela inflação acumulada. Assim, mesmo que a 

receita da União tenha crescido cerca de 27% em 2019, comparativamente 

a 2016, não houve um crescimento compatível na área da saúde, segundo 

pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) (CONSELHO 

NACIONAL DE SAÚDE, 2020). 

Em 2019 a perda de investimentos na saúde representou mais de 20 

bilhões de reais, referente à desvinculação do gasto mínimo de 15% da 

receita da União com a pauta (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2020). 

Baseado no estudo elaborado pela Comissão Intersetorial de Orçamento e 

Financiamento (Cofin) do CNS, Fernando Pigatto, presidente da institui-

ção, afirma que isto pode levar a um prejuízo acima de 400 bilhões de reais 

ao SUS, que sempre foi subfinanciado e agora enfrenta um quadro ainda 
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mais grave (CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, 2020). Ele acrescenta que 

isso terá um grande impacto à vida e saúde da população brasileira. 

Em 2020 houve suspensão no limite de gastos devido à pandemia do 

Covid19. No entanto, a previsão é de retorno no ano consecutivo (CARTA 

CAPITAL, 2020). A Instituição Fiscal Independente (IFI), vinculada ao Se-

nado, indica que já em 2021 é possível que o teto impeça o Governo a 

executar serviços essenciais (CARTA CAPITAL, 2020). Segundo a Globo 

(2020), em junho de 2020, o governo gastava apenas 28% do autorizado 

para despesas emergenciais nesse período de calamidade. 

Há ações diretas de inconstitucionalidade, como as ADI. 5715 e 5734, 

referentes à EC 95/2016 tramitando no STF. Entretanto, não há previsão 

de serem julgadas. 

Dessa forma, depreende-se que os gastos públicos com a saúde estão 

impossibilitados e as políticas públicas destinadas à melhoria do SUS en-

contram-se prejudicadas. As demandas de pessoas LGBTI+ no que tange 

à universalidade, equidade e integralidade da saúde parecem estar cada 

vez mais distantes de serem concretizadas. 

 
Conclusão 
 

O Sistema Único de Saúde é de extrema relevância para a população 

brasileira e um grande avanço na garantia do direito à saúde; uma das 

maiores conquistas da atual ordem constitucional. No entanto, há muitos 

entraves para a entrada e acolhimento de pessoas trans a esse serviço. A 

negligência com a saúde de pessoas trans é evidente, ainda mais no con-

texto da crise pandêmica do Covid19 que teve grande impacto na condição 

de subsistência, na mobilidade, diminuição da renda familiar, a fome, o 

duplo adoecimento, sem que conseguissem acessar sistemas de saúde pú-

blico, de renda emergencial ou à possibilidade de realizarem medidas de 

prevenção e combate ao vírus. 
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O acesso à saúde, que é primordial nesse momento, é impossibilitado, 

se tratando de mais uma medida que isola esses corpos e os deixam res-

ponsáveis por si, revelando um engendramento da necropolítica, a partir 

dessa precariedade induzida: 

 

Eles nos inventam como vírus. Percepção patogênica e ameaçadora das tran-

sexualidades a ponto de não ter fronteira entre isso e vírus como risco 

potencial à humanidade. [...] 

O mesmo corpo que, desde sempre isolado, não pode usufruir do isolamento 

promovido pelas políticas de quarentena, seja porque a família tradicional o 

rejeita, seja porque as dinâmicas estruturais de pobreza não permitem (SILVA, 

2020) 

 

É preciso ressaltar que essa pauta não é a única emergência atual, o 

número de mortes em favelas aumentou; o contágio em presídios super-

lotados é alto; povos indígenas estão perdendo lideranças e sendo 

novamente dizimados, assim como quilombolas, ambos sofrendo expulsão 

de seus territórios; pessoas em situação de rua não têm acesso a serviços 

básicos; os dados de violência doméstica aumentaram sensivelmente; fo-

ram diminuídas as proteções sociais a trabalhadores; muitas pessoas não 

conseguiram seu auxílio emergencial; dentre outras diversas vulnerabili-

dades apagadas pelo Governo, que poderiam ser elencadas. 

Reconhece-se que a curto prazo não há como sanar todas essas de-

mandas, no entanto, é necessário que haja uma constante negociação para 

a priorização de pautas que formulem, implementem, monitorem e ava-

liem as políticas públicas (MELLO, et al., 2011). No que tange à pauta em 

questão, deve ocorrer o fortalecimento do diálogo das instâncias governa-

mentais com a sociedade civil para implementar políticas intersetoriais, 

transversais e continuadas (MELLO, et al., 2011). 
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Tem-se políticas públicas direcionadas a pessoas LGBTI+ que, no en-

tanto, não são executadas. Sem isto, as iniciativas da sociedade civil 

suprem minimamente a lacuna deixada pelo Poder Público. Um dos moti-

vos para essa ineficácia é a falta de orçamento e a sobrecarrega de órgãos 

públicos, que prejudicam o tratamento humanizado. Com a EC 95/2016 

esse cenário tende a piorar sensivelmente. Uma outra razão transcende 

problemas econômicos: a homotransfobia estrutural que alcança também 

o Estado, em variados extratos, ações e omissões. 

No campo da saúde, os princípios da universalidade, integralidade e 

equidade, constitutivos do SUS, devem ser revistos quanto à eficácia, 

agindo positivamente para sua materialização. O congelamento de gastos 

na saúde tende a somente agravar a situação presente. Portanto, a Emenda 

Constitucional 95/2016 deve ser repensada para que Direitos Fundamen-

tais como o da garantia universal à saúde não sejam esvaziados. De outro 

lado, decisões do Estado sobre políticas de saúde para a população LGBT 

não podem ser influenciadas por determinações religiosas, contrariando o 

caráter laico do Estado. Os mecanismos formulados no âmbito do Minis-

tério da Saúde e do SUS para a saúde integral da população LGBT precisam 

ser colocados em prática, notadamente em períodos como o de pandemia. 

Os compromissos da Constituição de 1988 para com a saúde e, em 

geral, com a promoção de maior acesso a direitos e redução das desigual-

dades nunca foram de tão urgente implementação/ampliação. 
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mulheres que fazem sexo com mulheres em São Paulo, Brasil. Cadernos de 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 25, suppl 2, p. 291-300, 2009. 

 

BAUER, G. R. (et al.). ’I Don’t Think This Is Theoretical; This Is Our Lives’: How Erasure 

Impacts Health Care for Transgender People. Journal of the Association of Nurses 

in AIDS Care, v. 20, n. 5, p. 348 – 361, 2009. 

 

BRASIL. Ministério da Saúde. Prevenção Combinada do HIV: Bases conceituais para 

profissionais, trabalhadores(as) e gestores(as) de saúde. Brasília, 2017. 

Disponível em: http://www.aids.gov.br/system/tdf/pub/2016/64901/prevencao_ 

combinada_-_bases_conceituais_web.pdf?file=1&type=node&id=64901&force=1. 

https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/09/boletim-4-2020-assassinatos-antra-1.pdf
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2020/09/boletim-4-2020-assassinatos-antra-1.pdf
http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/150a22r2/9jl980g6/ijX0MbcwAKevJIc1.pdf
http://conpedi.danilolr.info/publicacoes/150a22r2/9jl980g6/ijX0MbcwAKevJIc1.pdf
http://www.aids.gov.br/system/tdf/pub/2016/64901/prevencao_combinada_-_bases_conceituais_web.pdf?file=1&type=node&id=64901&force=1
http://www.aids.gov.br/system/tdf/pub/2016/64901/prevencao_combinada_-_bases_conceituais_web.pdf?file=1&type=node&id=64901&force=1


204 | Democratas do Mundo, Uni-vos 

 

 

BUTLER, Judith. Corpos e a política das ruas: notas para uma teoria performativa de 

assembleia. Tradução Fernanda Siqueira Miguens; revisão técnica Carla Rodrigues. 

1ª ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. 

 

CARTA CAPITAL. O Brasil precisa rever seu teto de gastos?. Carta Capital, 2020. Disponível 

em: <https://www.cartacapital.com.br/economia/o-brasil-precisa-rever-seu-teto-

de-gastos/>. Acesso em: 16 set. 2020. 

 

CASANEM (casanem_). Rio de Janeiro. Instagram: casanem_, [s.d.]. Disponível em: 

<https://www.instagram.com/casanem_/>. Acesso em: 16 set 2020. 

 

CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE. Saúde perdeu R$ 20 bilhões em 2019 por causa da EC 

95/2016. CNS, 2020. Disponível em: <https://conselho.saude.gov.br/ultimas-

noticias-cns/1044-saude-perdeu-r-20-bilhoes-em-2019-por-causa-da-ec-95-2016>. 

Acesso em: 16 set. 2020. 

 

DIÁRIO DE PERNAMBUCO. Casa Nem muda para endereço provisório após reintegração 

de posse. Diário de Pernambuco, 2020. Disponível em: 

<https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/brasil/2020/08/casa-nem-

muda-para-endereco-provisorio-apos-reintegracao-de-posse.html>. Acesso em: 16 

set 2020. 

 

G1. Coronavírus é mais letal entre negros no Brasil, apontam dados do Ministério da Saúde. 

G1, 2020. Disponível em: <https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/ 

2020/04/11/coronavirus-e-mais-letal-entre-negros-no-brasil-apontam-dados-do-

ministerio-da-saude.ghtml>. Acesso em: 16 set 2020. 

 

GLOBO. Na saúde, governo gasta só 28% do total autorizado para despesas emergenciais. 

Globo, 2020. Disponível em: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/ 

06/17/na-saude-governo-gasta-so-28-do-total-autorizado-para-despesas-

emergenciais.ghtml>. Acesso em: 16 set. 2020. 

 

GRUPO CONEXÃO G. Covid-19: Sociedade Civil Dá Suporte A População Lgbti+ Em Favelas 

Cariocas. Brasil de Direitos: Rio de Janeiro, 2020. Disponível em: 

https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/coronavirus-e-mais-letal-entre-negros-no-brasil-apontam-dados-do-ministerio-da-saude.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/coronavirus-e-mais-letal-entre-negros-no-brasil-apontam-dados-do-ministerio-da-saude.ghtml
https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/04/11/coronavirus-e-mais-letal-entre-negros-no-brasil-apontam-dados-do-ministerio-da-saude.ghtml


Alexandre Gustavo Melo Franco de Moraes Bahia; Germana Mello | 205 

 

<https://www.brasildedireitos.org.br/noticias/608-covid-19-sociedade-civil-d-

suporte-a-populao-lgbti-em-favelas-cariocas?fbclid=IwAR1yZnxnKsjOfyKgnQ0a9l-

JYU2ug8Je9-bUQfL7UhS7TCt4EDwUDXZG5IY>. Acesso em: 16 set. 2020. 

 

HUMAN RIGHTS CAMPAIGN FOUNDATION. The lives & livelihoods of many in the 

LGBTQ community are at risk amidst COVID-19 crisis. Human Rights Campaign 

Foundation: United States, 2020. Disponível em: <https://hrc-prod-requests.s3-us-

west-2.amazonaws.com/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-

FINAL.pdf>. Acesso em: 16 set 2020. 

 

IBGE. Pesquisa Nacional de Saúde 2019: Informações sobre domicílios, acesso e utilização 

dos serviços de saúde. Rio de Janeiro: IBGE, 2020a. Disponível em: 

<https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101748.pdf>. Acesso em 16 set 

2020. 

 

IBGE. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) COVID-19. Rio de Janeiro: 

IBGE, 2020b. Disponível em: <https://covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/ 

trabalho.php>. Acesso em: 16 set 2020. 

 

MALEK, laís. Contra o duplo isolamento: redes de apoio fortalecem LGBTI+ em 

vulnerabilidade. Bem Blogado: Rio de janeiro, 2020. Disponível em: 

<https://bemblogado.com.br/site/contra-o-duplo-isolamento-redes-de-apoio-

fortalecem-lgbti-em-vulnerabilidade/>. Acesso em: 16 set. 2020. 

 

Mello L. (et al.). Políticas de saúde para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no 

Brasil: em busca de universalidade, integralidade e equidade. Sexualidad, Salud y 

Sociedad: Revista Latinoamericana, n. 9, p. 7-28, 2011. 

 

NEGREIROS, Flávia Rachel Nogueira de (et al.). Saúde de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais: da Formação Médica à Atuação Profissional. Revista 

Brasileira de Educação Médica, v. 43, n. 1, p. 23-31, 2019. 

 

ORLANDO, Miguel (et al.). Abjeção de Corpos e Identidades LGBTIQ+ no Sistema de Saúde 

Brasileiro. In: BAHIA, Alexandre; BOMFIM, Rainer; AGUIAR, Rafael dos Reis. Anais 

do III Congresso de Diversidade Sexual e de Gênero – Volume 1: corporeidades, 

https://hrc-prod-requests.s3-us-west-2.amazonaws.com/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-FINAL.pdf
https://hrc-prod-requests.s3-us-west-2.amazonaws.com/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-FINAL.pdf
https://hrc-prod-requests.s3-us-west-2.amazonaws.com/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-FINAL.pdf
https://hrc-prod-requests.s3-us-west-2.amazonaws.com/files/assets/resources/COVID19-IssueBrief-032020-FINAL.pdf


206 | Democratas do Mundo, Uni-vos 

 

saúde e educação: a(s) dissidência(s) como fator nas (trans)formações de 

subjetividade. Belo Horizonte: Initia Via, 2019. Disponível em: 

<https://www.initiavia.com/product-page/corporeidades-sa%C3%BAde-e-

educa%C3%A7%C3%A3o>. Acesso em: 16 set 2020. 

 

PINTO, Élida Graziane; BAHIA, Alexandre; SANTOS, Lenir. O financiamento da saúde na 

Constituição de 1988: um estudo em busca da efetividade do direito fundamental por 

meio da equalização federativa do dever do seu custeio mínimo. A&C – Revista de 

Direito Administrativo & Constitucional, v. 16, p. 209-237, 2017. 

 

PRADO, Marco Aurelio Maximo. Ambulare. 1ª ed. Belo Horizonte: PPGCOM UFMG, 2018. 

 

SILVA, José Paulo Vicente da & LIMA, Juliano de Carvalho. 2005. “Sistema Único de Saúde: 
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A Reforma da Previdência de 2019 e proteção social: 
Análise de afinidades entre metas de 

proteção social na agenda 2030 da ONU e 
a política de proteção social na EC 103/2019. 

 
Rafael Marks Batista 1 

 
 
Introdução 
 

A proteção social é verbalizada como um tema de interesse da comu-

nidade internacional desde a década de 40 e 50, respectivamente com a 

Declaração Internacional dos Direitos Humanos, e a Convenção 102/1952 

da OIT e que vem escalando em importância na última década muito em 

razão da crise econômica internacional de 2008, culminando em 2015 na 

Agenda 2030 da ONU para um Desenvolvimento Sustentável. 

Dito isto, vale a pena perpassar o que ONU entende por proteção so-

cial de modo geral, e posteriormente, como a proteção social se encontra 

disposta na Agenda 2030. Origem, implicações, de que modo ela é trazida; 

relacionada em quais objetivos que operam para o desenvolvimento sus-

tentável. 

Com esses elementos postos, analisar-se-á a Proposta de Emenda 

Constitucional 06/2019 do Congresso Nacional, especialmente as motiva-

ções para sua propositura, e também o resultado obtido, ou seja, a 

promulgada EC 103/2019 (BRASIL, 2019), nominada Reforma da Previ-

dência de 2019, buscando entender seus impactos na proteção social dos 

cidadãos brasileiros. 

 
1 Rafael Marks Batista, Mestrando em Direito pela Universidade Positivo; Graduado em Direito pela Universidade 
Federal do Paraná; Advogado. 
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Pretende-se discutir as seguintes questões: será que a Emenda Cons-

titucional 103 de 2019 aproxima ou distancia o Brasil da consecução dos 

objetivos para um desenvolvimento sustentável?; esta é uma política ade-

quada a se tomar em relação à proteção social em épocas de crise? 

 
1. Segurança e proteção social como direitos humanos fundamentais, ONU, 
OIT e a agenda 2030. 
 

A Segurança Social “é uma teia de direitos, instituições e diretrizes de 

políticas públicas voltadas, prioritariamente, para institucionalizar a segu-

rança de renda, de cuidados médicos e de serviços de inclusão para os que 

se encontram em situação social mais vulnerável” (STRAPAZZON, 2019, 

pg. 14). 

Como bem dito pelas palavras de Carlos Luiz Strapazzon, a segurança 

social se trata de um conjunto - um arcabouço - de programas e medidas 

que, em comum, têm por fim proteger os cidadãos de situações adversas, 

complicações, apertos, comuns à vida em sociedade, de um modo geral, 

oferecendo renda em momentos de sua ausência, quando esta é advinda 

de situações extraordinárias. 

Ou seja, em última instância, visa proteger o ser humano vinculado 

àquele Estado. 

Segundo a literatura de Marco Aurélio Serau, o Estado como um todo, 

por meio de sua Constituição material, encontra-se lastreado na ideia de 

proteção da dignidade da pessoa humana, donde extrai seu fundamento 

moral de validade (SERAU, 2019). É sobre a dignidade da pessoa humana 

que repousa a unidade valorativa do sistema constitucional. Mais do que 

isso, o centro da Constituição não é o Estado, mas sim a pessoa humana 

exigente de bem-estar físico, moral e psíquico (SERAU, 2019, pg. 49). 

Essa composição constitucional emprega valores programático-ideo-

lógicos, representando e concretizando a finalidade da ação estatal com 



Rafael Marks Batista | 209 

 

fins sociais, ou seja, com direitos e pretensões de sentido social, assumindo 

ali a dignidade de preceitos constitucionais. 

Quer dizer, portanto, que, ao fim e ao cabo, o Estado deve, funda-

mentalmente, sendo este objetivo principal ilustrado em sua carta 

originária, garantir (segurar) a cada ser humano condições mínimas de 

vida. 

Como se extrai, a segurança social, antes de ser, conforme dito acima, 

uma ampla gama de programas e medidas, é, conceitualmente, o dever de 

resguardo do Estado para com o ser humano. Todavia, dentro dessa ne-

cessária segurança social, poder-se-ia matizar grandemente o como e em 

qual medida oferecer tal segurança para a pessoa humana. 

Eis que então, inserido dentro da ideia de segurança social, passou-

se a estabelecer o conceito de proteção social, que por sua vez se relaciona 

à ideia de piso mínimo, ou condições mínimas para uma sobrevivência 

digna. 

A necessidade da presença de sistemas de proteção social não é es-

sencialmente ou exclusivo tupiniquim: é uma bandeira global levantada 

inclusive pela ONU e OIT2. 

Segundo a Recomendação 202 da OIT, pisos de proteção social são 

“conjuntos de garantias básicas de segurança social que garantem prote-

ção destinada a prevenir ou aliviar a pobreza, vulnerabilidade e exclusão 

social” (ILO, 2012). 

A proteção social é, pois, menos ampla que a segurança social. É um 

conceito que reafirma a segurança social como direito humano, sendo uma 

necessidade de desenvolvimento econômico e social, instrumento para 

 
2 Convenção 102 (explicada adiante), 117, que traz as normas e objetivos básicos de política social; as Convenções 35 
a 40, que tratam das aposentadorias por idade, invalidez e a pensão por morte, nos segmentos da indústria e 
agricultura; a Convenção 17, que trata da indenização por acidentes de trabalho; as Convenções 02, 44, 88, 158 e 168, 
sobre proteção ao desemprego; Convenções 03 e 103, que versam sobre a proteção da maternidade. 
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prevenir e reduzir a pobreza, desigualdade, exclusão social 

(STRAPAZZON, 2019). 

No âmbito das Organizações Supranacionais, a ideia de proteção so-

cial aparece na Declaração Universal dos Direitos Humanos, em 1948, nos 

artigos 223 e 234. 

Com efeito, Habermas afirmou que a proteção social da dignidade da 

pessoa humana foi o fundamento moral da Declaração Universal dos Di-

reitos Humanos (HABERMAS, 2010). 

Em 1952 a Organização Internacional do Trabalho aprovou sua Con-

venção nº 102, que versa sobre parâmetros mínimos de segurança social 

(traduzíveis, pois, como parâmetros de proteção social), e elencou como 

elementos dignos de proteção os seguintes os cuidados médicos, subsídios 

de doença, prestações de desemprego, prestações de velhice, prestações 

em caso de acidente de trabalho, pensões, maternidade, invalidez. 

A lista mais específica de contingências sociais que devem ter prote-

ção mínima é longa: serviços médicos preventivos e curativos; seguro-

saúde para pessoas incapacitadas para o trabalho, seguro em situação de 

desemprego; pensões por idade avançada; seguro por acidente de trabalho 

e doenças profissionais; auxílios de família aos responsáveis pelo provi-

mento a crianças; seguro para a situação de maternidade; pensão por 

impedimento para o trabalho; pensão por morte do segurado. 

Em 2010, num contexto de crise econômica global, a ONU, por meio 

de sua Comissão de Desenvolvimento Social, elegeu o tema da proteção 

social como um “problema emergente”, o que motivou a elaboração de um 

 
3 Art. 22º Toda a pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente exigir a 
satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação 
internacional, de harmonia com a organização e os recursos de cada país. 

4 Art. 23º  3.Quem trabalha tem direito a uma remuneração equitativa e satisfatória, que lhe permita e à sua família 
uma existência conforme com a dignidade humana, e completada, se possível, por todos os outros meios de protecção 
social. 
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estudo minucioso5 que pretende inicialmente entender o que é e para que 

serve a proteção social, e apresentar diretrizes visando o diálogo com na-

ções. 

Nesse estudo foi afirmado que medidas de proteção social atuam 

como elementos protetores para indivíduos e famílias contra choques 

econômicos e outras contingências da vida, e melhoram a capacidade de 

suplantar desafios que afetam seu bem-estar (ONU, 2010, pg. 5). Comple-

mentam que essas medidas são essenciais na redução da vulnerabilidade, 

prevenindo a deterioração das condições de vida e facilitando a regenera-

ção da capacidade de vida. 

Análise importante feita pela Organização é de que durante crises 

econômicas, sistemas de proteção social possuem um papel importante 

como estabilizadores sociais e econômicos. Esse tipo de sistema previne 

que alunos saiam das escolas, o aumento da desnutrição, a entrada em 

situações de pobreza. Portanto, previnem a deterioração do capital hu-

mano e social (ONU, 2010). 

Reforça o assunto ao declarar que as consequências sociais de crises 

econômicas são mais severas em países em que a proteção social eram 

mais fracas (ONU, 2010, pg.5). 

Um dado importante fornecido por outro estudo dado cabo também 

pela ONU afirma que durante época de crise, os países gastam em média 

25% dos seus pacotes de estímulos fiscais em sistemas de proteção social 

(ZHANG, THELEN and RAO, 2010, pg. 11), contramão do que parecem as 

intenções brasileiras com a Reforma da Previdência aprovada (BRASIL, 

2019, pg. 66). 

 
5 ONU. Emerging issues: Social Protection E/CN.5/2011/8. Economic and Social Council. Commission for Social 
Development. Encontrado em: https://undocs.org/E/CN.5/2011/8. 21/10/2019, 20:46 
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Sistemas de proteção social têm um impacto limitado na pobreza e 

vulnerabilidade se não é complementado por intervenções mais amplas 

que visam o acesso ao capital e sua redistribuição. Medidas que garantam 

acesso à terra, ao crédito, moradia, são necessários. (ONU, 2010, pg. 9). 

Como dito alhures, no início desta década as Organizações Internaci-

onais passaram a tratar com mais deferência a questão da proteção social. 

Depois do já citado estudo da ONU (2010), em 2011 e 2012 a OIT pu-

blicou dois estudos dedicados aos pisos de proteção social6. Esses estudos 

salientam a pobreza e desigualdade social generalizada, e afirma que a se-

gurança social como um privilégio. É dito que é uma ferramenta 

necessária para a realização dos direitos humanos e justiça social (2011, 

pg. 33). 

Por sua vez, em 2015, a ONU declarou no Preâmbulo da Agenda 2030 

que erradicar a “pobreza em todas as suas formas e dimensões, incluindo 

a pobreza extrema, é o maior desafio global e um requisito indispensável 

para o desenvolvimento sustentável”. 

E a implementação e desenvolvimento de sistemas de proteção social 

são um dos meios eleitos para o supramencionado fim. 

Tendo em vista ser o mais importante, a erradicação da pobreza foi 

enumerada como objetivo 1. Por sua vez, o item 3 do objetivo 1 afirma que 

se deve “implementar em nível nacional, medidas e sistemas de proteção 

social adequados, para todos, incluindo pisos, e até 2030 atingir a cober-

tura substancial dos pobres e vulneráveis”. 

A previdência social é também um meio de proteção social na medida 

em que se trata de um seguro social contra idade avançada, acidente de 

trabalho, doenças profissionais, invalidez laboral, e morte do segurado. 

 
6 SOCIAL PROTECTION FLOOR For a fair and inclusive globalization. Vol. 1 e 2. 
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Desta feita, importante se perquirir em que medida a reforma recém 

promulgada se aproxima ou se afasta dos objetivos de proteção social dos 

pisos mínimos. 

 
2. Proteção social na PEC 06/2019 e EC 103/2019. 
 

De início, pertine analisar o texto da PEC 06/2019 (BRASIL, 2019), 

proposta que em novembro de 2019 – após várias modificações, é verdade 

– transformou-se na Reforma da Previdência sob a sigla EC 103/2019. 

Em sua exposição de motivos, observa-se especial relevância aos ar-

gumentos contábeis, financeiros e atuariais. Estes aparecem 

especialmente e repetidamente nos parágrafos 1, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 16, 17, 24 

a 36, e 38, 40 a 48, 

Outros argumentos que secundariamente fundamentam a exposição 

de motivos para a propositura legal são: alinhamento ao formato de segu-

rança social norte-americano (parágrafo 3) a desigualdade social 

(parágrafos 13, 18, 19, 49 a 54). 

A propósito da proteção social e pisos mínimos, afirmou-se no pará-

grafo 9 da referida PEC que: 

 

“9. Construímos umas das maiores redes de proteção previdenciária do 

mundo, conquista que poucos países emergentes foram capazes. A Previdência 

alcança todos os municípios do território nacional e protege os trabalhadores 

brasileiros e suas famílias de diversos riscos. A Seguridade Social virtualmente 

erradicou a pobreza entre idosos” 

 

Vê-se, pois, que a proposta de reforma previdenciária não teve como 

preocupação e/ou fundamento a questão social, mas sim, motivações fi-

nanceiras. 

Tomou como premissa o suposto fato de que a proteção previdenci-

ária (dado o contexto, é entendível como proteção social) é uma das 
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maiores do mundo, abrangente e efetiva, pois “virtualmente erradicou a 

pobreza entre idosos”. 

Portanto, analisando os fundamentos da proposta de alteração cons-

titucional, é legítimo se afirmar que a proteção social, ou seja, a proteção 

dos cidadãos a nível mínimo, a nível de dignidade da pessoa humana, não 

foi avaliada, não esteve presente na mente da proposta governamental de 

emenda à Constituição nº 06/20197. 

Volta-se agora a atenção para o texto final promulgado da Emenda 

Constitucional, promulgada sob o signo de EC 103/2019. 

Incialmente, explica-se que, por recorte metodológico, não serão ana-

lisadas questões atinentes ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) 

– ou regime especial de Previdência para servidor público (STRAPAZZON, 

2019) – em razão justamente da especialidade do público segurado e por 

possuírem maior rendimento médio (BRASIL IBGE) e por serem muitís-

simo menos numerosos (BRASIL, 2019, p. 6). 

Restam, pois, como objeto de análise, as novas determinações legais 

aplicáveis aos trabalhadores vinculados ao RGPS e, uma vez que o texto se 

trata de proteção social, proteção mínima, mínima existencial, aos benefi-

ciários da Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (BRASIL, 1993) , aos 

beneficiários do Benefício de Prestação Continuada (BPC). 

Primeira alteração digna de nota é aquela maior e mais geral, e que 

imprime a tônica reformista: o art. 26, caput da EC 103/2019. 

De agora em diante, para o cálculo dos benefícios, será utilizada a 

média de todos os salários de contribuição, correspondentes a 100% do 

período contributivo. 

Memora-se que antes desta mudança a base de cálculo era feita com 

os 80% maiores salários de benefícios, ou seja, excluíam-se os 20% 

 
7 Importante ressaltar que a conclusão trazida não carrega qualquer viés crítico, mas sim puramente científico. 



Rafael Marks Batista | 215 

 

menores. Esta regra causa, portanto, diminuição do valor de todos os be-

nefícios concedidos pelo INSS – ressalvados claro, aqueles 

correspondentes ao salário mínimo. 

Ou seja, com apenas um pequeno artigo de lei, diminui-se em grande 

medida a dívida do Estado brasileiro para os anos vindouros, às custas da 

aposentadoria do cidadão, que será, sem exceção, diminuída - todavia, 

nunca abaixo do salário mínimo. 

Adiante, outra regra que ostenta a mesma tônica é a do art. 26, §2º, 

segundo a qual o valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 

60% da média aritmética definida na forma prevista no caput e no § 1º, 

com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que 

exceder o tempo de 20 anos de contribuição. Mediante a feitura de proje-

ções simples projeções matemáticas, pode-se concluir que somente se 

aposentará com 100% da média de seus salários o cidadão que contribuir 

por no mínimo 40 anos8. 

Hoje é pequeno o número de trabalhadores que consegue alcançar a 

marca de 35 anos de contribuição. Quarenta parece muitíssimo mais dis-

tante. Portanto, se o trabalhador alcançar o período de contribuição 

mínimo (35), lhe será concedida a aposentadoria com RMI equivalente a 

90% da média de todos os seus salários de contribuição, indicando para, 

de modo geral, diminuição dos valores dos benéficos de aposentadoria 

programada pagos pelo INSS. 

Outro ponto de atenção é a aposentadoria especial dos trabalhadores 

expostos a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde (art. 

201, §1º, I, CF), que foi fortemente alterada pelo art. 19, na medida em que 

passou a ser imposta idade mínima para acesso ao referido benefício. A 

 
8 Exemplo: 40 anos de contribuição menos 20 (numeral fixado pelo texto legal), obtém-se 20, que multiplicado por 
dois, dá 40(%). 60% mais 40%, temos o almejado 100% da média dos salários. 
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razão de ser da adoção de critérios diferenciados é justamente para o afas-

tamento antecipado do trabalhador em relação ao ambiente de trabalho 

insalubre e/ou perigoso. No momento em que se determina que o traba-

lhador deve possuir idade mínima para obter o benefício, deixa-se de 

proteger o direito social à saúde e à prevenção dos riscos a ela. 

Quanto à pensão por morte, o art. 23 da EC passou a prever que ela 

será equivalente a “uma cota familiar de cinquenta por cento do valor da 

aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor ou daquela a que teriam 

direito se fossem aposentados por incapacidade permanente na data do 

óbito, acrescida de cotas de dez pontos percentuais por dependente, até o 

máximo de cem por cento”. 

A acumulação da pensão por morte com outros benefícios foi limitada 

pelo art. 24. A regra é pela sua vedação, e só é admitida quando acumulada 

entre pensões por morte de regimes diferentes ou acumulada com outro 

benefício que não pensão por morte. 

Todavia, mesmo que permitida a acumulação dos benefícios, o menor 

benefício será diminuído entre 60 e 10 por cento se exceder de 1 até 4 sa-

lários mínimos. 

Ou seja, mais uma regra de diminuição geral do valor dos benefícios. 

Por fim, destaca-se alteração no salário-família. Para mais. A regra de 

concessão não mudou, alterando-se apenas que o valor que antes variava 

entre R$ 32,80 e R$ 46,54, de acordo com a remuneração mensal do se-

gurado, agora não varia mais, sendo fixada no valor máximo para todos 

os segurados (art. 27, §2º, EC 103/2019). 

A norma do art. 195, §4º, por sua vez, pretende atender a moderni-

zação das normas trabalhistas (sem adentrar no mérito destas), no tocante 

aos novos trabalhos em jornada parcial, intermitente ou variável, na me-

dida em que assegurada o agrupamento dessas contribuições, que terão 
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validade contributiva, todavia, apenas se ultrapassarem contribuição mí-

nima mensal exigida para sua categoria. 

 
Conclusão 
 

A proteção social foi sim deixada de lado quando se observa a Re-

forma da Previdência do Brasil de 2019. 

O que não necessariamente é algo em desalinho com a Agenda 2030 

e seus ODS, uma vez que não se entende afetada de maneira adversa. 

Como exposto no item 2, a segurança e a proteção social são elemen-

tos distintos e que atuam em duas frentes: combate à pobreza e 

redistribuição de renda. 

A função da segurança social e principalmente sua faceta redistribu-

tiva, foi fortemente achatada. Isso se dá pela ampla e irrestrita diminuição 

dos valores dos benefícios e maior dificuldade em se atingir os requisitos 

etários e contributivos. É factível se afirmar que todos os segurados do 

INSS, com exceção daqueles que já recebem o benefício mínimo, terão o 

valor dos seus benefícios diminuídos, isso se alcançarem todos os difíceis 

requisitos. 

No tocante ao combate à pobreza, aquela multidimensional, relacio-

nada aos pisos mínimos de proteção social, direito humano ao mínimo 

existencial, esta passou incólume. Se ainda é reconhecido a nível nacional 

que um salário mínimo é de fato possível de se prover a mantença de toda 

uma família, a proteção social de fato não foi modificada, nem para mais 

nem para menos. Porém, um maior número de famílias passará a ter sua 

subsistência vinculada ao salário mínimo. 

Apesar de a PEC inicial pretender alterar substancialmente o BPC e o 

LOAS, mantiveram-se inalterados. Aumentou-se a média do valor do salá-

rio-família. Os benefícios de seguridade ainda não podem ser concedidos 



218 | Democratas do Mundo, Uni-vos 

 

abaixo do salário mínimo. Continuam a existir seguros contra incapacida-

des laborativas definitivas e transitórias. 

É de se ratificar a conclusão de Carlos Strapazzon de que o desenho 

constitucional de segurança social brasileiro se manteve alinhado com as 

diretrizes mínimas da Convenção 102/1952 da Organização Internacional 

do Trabalho e também com os objetivos do desenvolvimento sustentável 

(2019, pg. 143). 

Estamos falando de uma proposta (neo)liberal, nos moldes da defini-

ção de Gosta Esping-Andersen (1991). Aquele modelo em que, segundo o 

autor, é caracterizado pela assistência aos comprovadamente pobres; re-

duzidas transferências universais ou planos modestos de previdência 

social (ESPING-ANDERSEN, 1991, pg 108). Os benefícios atingem princi-

palmente uma clientela de baixa renda, em geral a classe trabalhadora, ou 

dependente do Estado. As regras de acesso aos benefícios são estritas e 

estigmatizantes. Assim, o Estado encoraja o mercado, ativa e passiva-

mente, para que este provenha a sociedade do que ela precisa. Igualdade 

relativa da pobreza. 

A própria PEC 06/2019 assim se pretendeu (BRASIL, 2019, pg. 42) e 

assim foi colocada em vigor pela EC 103/2019. 

Todavia, cabe memorar também a afirmação da ONU de que um fa-

tor crítico que comumente é esquecido em programas de proteção social 

de sucesso é seu financiamento sustentável (ONU, 2010, pg. 8). E ainda, 

que a proteção social deveria ser alargada em tempos de crise, não rele-

gada (ONU, 2010, pg. 5). 
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A “crise” da (im)parcialidade na jurisdição penal 
brasileira: o devido processo como direito humano-

fundamental à luz da Democracia Constitucional 
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Introdução 
 

A construção de uma sociedade democrática envolve observar as 

questões e transformações sociais sob a perspectiva do texto constitucional 

como norte interpretativo. A crise da (e na) sociedade civil é complexa e 

demanda uma análise que se preocupe tanto com macrocenários (aspectos 

políticos, por exemplo), quanto microcenários (como o processo judicial), 

sempre considerando como essas dimensões estão tutelando ou amea-

çando os direitos humano-fundamentais. 

Os questionamentos que envolviam o modo de ser da sociedade e do 

sistema jurídico-político brasileiro acabaram por destacar uma crise no 

processo judicial penal sobre a imparcialidade do juiz e, consequente-

mente, dos desafios presentes na (in)observância do direito a um 

julgamento justo e imparcial. A partir disso, o problema de pesquisa se 

desenvolve a fim de examinar se a implementação do sistema do doble juez 

potencializa, à luz de uma democracia constitucional, a redução de danos 

no âmbito do processo penal e se, ao mesmo tempo, maximiza o direito de 

 
1 Doutorando em ciências jurídicas pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Mestre em Direito 
Agrário (UFG). Docente efetivo da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Bolsista de Doutorado pela 
CAPES e Fundação Araucária. Coordenador do Grupo de Pesquisa CNPQ: Democracia, Constituição e Direitos 
Humanos. E-mail: arthurnascimento@ufgd.edu.br. 

2  Graduando em Direito pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). E-mail: 
igorpizarrovieira@gmail.com. 
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ser julgado por um magistrado imparcial. Para tanto, portanto, o trabalho 

analisa a proposta respaldada pela epistemologia garantista de Ferrajoli, a 

qual enfatiza a importância de um sistema garantidor para proporcionar 

a parte hipossuficiente uma proteção mínima em face da hostilidade do 

poder punitivo estatal. 

É, pois, com base na doutrina exteriorizada que o presente estudo 

investiga a implementação do juiz das garantias como uma forma de re-

duzir a crise da imparcialidade do juiz penal e atenuar a “matriz fascista e 

inquisitória” do Código de Processo Penal de 1941. Para a realização de tal 

pesquisa, aplicou-se a metodologia da revisão bibliográfica e documental, 

tendo como pilar a legislação específica, as doutrinas jurídicas e os artigos 

científicos. 

 
1. Devido processo como um direito humano-fundamental 
 

Pensar a centralidade do direito ao devido processo legal e de um jul-

gamento imparcial e justo, envolve refletir a respeito da importância dos 

princípios e dos direitos humano-fundamentais dentro da teoria jurídica 

contemporânea. A Democracia Constitucional, como uma realidade que 

busca aliar preocupações políticas e jurídicas complexas, direitos de mino-

rias e a importância da Constituição e de seus dispositivos na aplicação do 

Direito, importa em orientar os desafios com o rompimento de velhos pa-

radigmas. 

É relevante destacar, ainda que de forma sucinta, que Direitos Hu-

manos são direitos de titularidade da pessoa “por sua própria natureza 

humana e pela dignidade que a ela é inerente”. Nesse sentido, é possível 

afirmar que tais direitos “não resultam de concessão da sociedade política, 

mas esta tem o dever de reconhecê-los, consagrá-los e garanti-los”, posto 
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que “nenhuma sociedade se justifica se não zela pelo bem-estar dos indi-

víduos” (HERKENHOFF; PAIXÃO, 2008, p. 216)3. 

Não é possível pensar essas questões, entretanto, sem considerar a 

dimensão social da Democracia (ou seja, fruto dos direitos sociais) que re-

sulta da percepção da fragilidade (e insuficiências) dos direitos liberais – 

que se relacionavam com liberdade, mas não satisfaziam necessidades pri-

márias. A dimensão social em princípio pretendia libertar o indivíduo “da 

opressão econômica”, o que (em um primeiro momento) parece ter to-

mado como “engodo” as garantias estabelecidas pela democracia liberal, 

como se essas garantias fossem prerrogativas de uma elite e sem qualquer 

relevância para as “classes oprimidas”. Essa visão “preconceituosa” e limi-

tada foi dando lugar à uma “absorção de valores” tanto liberais quanto 

sociais de forma que nos dias atuais há um novo “encontro de vertentes”, 

conciliando “aspirações de maior igualdade no plano econômico” com “as-

pirações de liberdade, legado da democracia clássica” como “perfeitamente 

compatíveis, harmônicas e interdependentes”, (HERKENHOFF; PAIXÃO, 

2008, p. 217-218)4. 

Esse enriquecimento da visão dos Direitos Humanos, na visão de 

Herkenhoff e Paixão (2008) com respaldo em Vasak (1978), ampliam ho-

rizontes e se enriquece com o surgimento dos direitos humanos de terceira 

dimensão, voltados para a solidariedade (ou fraternidade), comportando, 

por exemplo, “direito ao desenvolvimento, direito a um ambiente sadio e 

ecologicamente equilibrado, direito à paz, direito de propriedade sobre o 

 
3 É necessário afastar, todavia, uma visão sobrenatural ou metafísica desses direitos, visto que eles são objeto de 
muitas lutas e desafios por parte da comunidade política. Assim, nunca é excessivo dizer que os direitos humanos 
são conquistas históricas, jamais permanentes e sempre demandando contínua fundamentação (de legitimação em 
abstrato, tanto na norma quanto na teoria) e também efetivação (implementação nas realidades concretas). 

4 Essa leitura conjunta das dimensões de direitos humano-fundamentais (de primeira, segunda e terceira dimensões, 
por exemplo) são salutares para compreender as demandas de uma sociedade democrática complexa, visto que as 
ondas de direitos não são excludentes ou opostas, mas apresentam uma função de complementariedade. A 
coexistência de diferentes dimensões busca resguardar e promover a dignidade da pessoa humana em sua 
integralidade, o que não é, em absoluto, uma tarefa fácil ou de solução imediata ou mesmo única. 
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patrimônio comum da humanidade”. Segundo Herkenhoff e Paixão, a ne-

gação dos direitos humanos ou a resistência à esses direitos se apresenta 

como um fenômeno de origem tanto interna (dos Estados) quanto externa 

(relações internacionais), mas a interpenetração dos direitos humanos-

fundamentais se justifica pela necessidade de “instauração, no mundo, de 

uma ordem social justa”, de modo que “não há apenas direitos humanos 

reclamáveis ao Estado, mas também direitos humanos reclamáveis pela 

pessoa aos grupos sociais”5, e, nesse sentido, apresentando a existência de 

“direitos reclamáveis por grupos e nações, em nome da pessoa humana, 

dentro da comunidade universal”. É possível afirmar, com os autores, que 

o primado dos direitos humano-fundamentais apenas existirá “com a su-

premacia dos valores da justiça (...) que será, por sua vez, a força geradora 

da Paz” (KERKENHOFF; PAIXÃO, 2008, p. 218). 

A luta pelos Direitos Humanos, no âmbito do direito internacional, e 

os direitos fundamentais, no âmbito do direito interno (constitucional) dos 

Estados, tem acompanhado a história da civilização humana e particular-

mente do Ocidente. Conforme Barbosa, essa é uma luta “contra a força do 

Estado”, em uma “tensão constante”, ou seja, uma “fórmula delineada pela 

antítese liberdade do homem vs poder estatal”. Segundo o autor, a história 

dos direitos humanos busca(va) o alcance de “um método racional e ade-

quado para harmonizar o convívio social” e, com isso, mais liberdade e 

menor nível de limitações estabelecidas pela atividade estatal na promoção 

do bem comum. Barbosa afirma que “a história da humanidade sinaliza 

para o devido processo legal como o primeiro princípio a se apresentar na 

ordem jurídica com a tarefa de concretizar tal intento”, o que desencadeia, 

 
5 É possível extrair disso que existe, portanto, uma dimensão vertical de aplicação e demanda de direitos humano-
fundamentais (indivíduo e Estados), mas também uma dimensão horizontal (entre indivíduos e grupos sociais). 
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“por consequência, as bases do constitucionalismo ora vigente” 

(BARBOSA, 2014, p. 394)6. 

É preciso concordar com Barbosa (2014) quando observa que o pro-

cesso é um método racional no Direito, com funcionalidade de resguardar 

direitos e garantias fundamentais, de modo que o desenvolvimento social 

“passou cada vez mais a clamar por um processo dotado de legitimidade e 

razoabilidade” e seu viés democrático deve possibilitar que a sociedade al-

cance suas pretensões. A partir dessas reflexões é aferível que “o direito a 

um processo justo transformou-se num típico direito fundamental” 

(BARBOSA, 2014, p. 399)7. Para além de uma leitura limitada em um as-

pecto de “concatenação preordenada de atos colimando um fim respaldado 

pelo Direito”, o devido processo legal transformou-se no decorrer do 

tempo8 e deixou de ser uma limitação dos poderes estatais e proteção con-

tra os abusos e atos arbitrários do Estado. Hoje, o princípio alcança uma 

interpretação ampliada para proteção dos direitos humano-fundamentais, 

a partir de uma perspectiva substancial, constituindo “um princípio jurí-

dico de roupagem processual e material” (BARBOSA, 2014, p. 400). 

Kerkenhoff e Paixão, com acerto, destacam que, em razão de sua fun-

damentalidade (esta observável pelo seu sentido formal e sentido 

 
6 O neoconstitucionalismo (como doutrina responsável por fornecer novas diretrizes jurídicas) potencializou a 

valorização do devido processo legal e, por consequência, do devido processo penal. Com o neoconstitucionalismo “a 
força normativa dos textos constitucionais e dos princípios neles embutidos” e “o propósito de concretizar um 
princípio de grandeza ímpar, qual seja, a dignidade humana” ganham maior prevalência na interpretação e aplicação 
da norma constitucional. Nesse sentido, o destaque conferido aos princípios na concretização (tanto das garantias 
quanto dos direitos fundamentais) “desponta nitidamente como um potente instrumento na real implementação 
fática da vontade constitucional de dignificar o homem”, sendo possível apontar que o devido processo legal ocupa 
um espaço privilegiado (BARBOSA, 2014, p. 394-395) dentro de uma leitura democrática desse fenômeno. 

7 O reconhecimento do direito ao processo justo, na realidade brasileira, se deu apenas com a Constituição da 
República Federativa do Brasil de 1988, sendo necessário pontuar que nas Constituições anteriores reconhecia-se “de 
forma tímida, uma feição formal do devido processo legal”, não ultrapassando uma “mera garantia procedimental 
implícita” (BARBOSA, 2014, p. 400). 

8 À título de curiosidade histórica Barbosa, com respaldo em Lima (1999), afirma que o princípio do devido processo 
legal (ainda que desprovido de amparo normativo) foi aplicado pelo STF no ano de 1968, pelo Relator Min. 
Themístocles Cavalcanti no Habeas Corpus nº 45.232-GB, sem que houvesse sua menção expressa, mas perceptível 
estava sua incidência (BARBOSA, 2014, p. 402). 
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material), alguns direitos recebem maior atenção do Estado. Com isso os 

autores destacam que o sistema constitucional e a repercussão dos direitos 

fundamentais na estrutura estatal e social são elementos que identificam 

a fundamentalidade de alguns direitos. Estes recebem do Estado especial 

proteção e dignidade através da Constituição, o que pode ser feito, inclu-

sive, por meio de cláusulas pétreas. É preciso destacar que a previsão de 

direitos fundamentais no catálogo constitucional não deve ser tomada 

como uma alegação de que esses direitos foram total ou completamente 

implementados ou satisfeitos. É preciso considerar que, todavia, os direi-

tos humano-fundamentais estão previstos na CRFB/88 no rol inicial, em 

uma topologia que lhes confere grande relevo, elevando-se no sistema 

constitucional, e portanto jurídico, a “dignidade da pessoa humana a fun-

damento do Estado Democrático de Direito” conforme artigos 1º e 5º, por 

exemplo (KERKENHOFF; PAIXÃO, 2008, p. 228). 

A dignidade da pessoa humana ocupa um espaço de centralidade en-

raizada nas Constituições contemporâneas, como um “vetor 

interpretativo”, de modo a guiar o jurista para uma leitura dos fenômenos 

e questões que considerem os direitos humano-fundamentais “mesmo di-

ante da vontade contrária das maiorias, sendo primordial para tanto a 

atuação imparcial do Poder Judiciário”. A CRFB/88 estabelece essas dire-

trizes quando prevê a dignidade da pessoa no Art. 1, III e Art. 3º, incisos I 

e III o que indica o objetivo de “construir uma sociedade livre, justa e soli-

dária, bem como erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais”. (BARBOSA, 2014, p. 407). Essa sociedade não seria 

possível sem um Judiciário imparcial, aspecto que passa a ser o objeto de 

reflexões do presente artigo. 
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2. A (im)parcialidade do julgador como problema prático 
 

A imparcialidade representa a carência de predisposição e inclinação 

do juiz para com as alegações de qualquer um dos envolvidos no processo 

penal (LORA, 2018, p. 218) de modo que é um “dever-se que orienta o 

padrão a ser observado pelo julgador no exercício da atividade jurisdicio-

nal” (MAYA, 2014) correspondendo, portanto, a posição de terceiro que o 

Estado ocupa no processo, através do juiz, que atua como órgão supraor-

denado às partes9. 

Giacomolli assevera que a imparcialidade integra o ordenamento ju-

rídico brasileiro com status superior à normatividade ordinária. Segundo 

o autor, o direito a uma decisão imparcial emanada de um “órgão judicial 

monocrático (juiz) ou coletivo (Tribunal)” não está limitado às “barreiras 

das legislações internas e adentra nos paradigmas internacionais da pres-

tação jurisdicional”. Há, nos dizeres do doutrinador, claro fundamento (i) 

na Declaração Universal dos Direitos Humanos10, (ii) na Declaração Ame-

ricana dos Direitos e Deveres do Homem11, (iii) na Convenção Americana 

dos Direitos Humanos12, (iv) no Pacto Internacional dos Direitos Civis e 

Políticos13, e (v) no Convênio Europeu para a Proteção dos Direitos huma-

nos e das Liberdades Fundamentais, de 195014 (GIACOMOLLI, 2016, p. 

270). 

 
9 No ordenamento jurídico brasileiro, a imparcialidade do julgador é uma garantia fundamental prevista de forma 
latente na CRFB/88, consagrada pela disposição dos princípios do devido processo legal (art. 5º, LIV), da presunção 
de inocência (art. 5º, LVII) e do contraditório e ampla defesa (art. 5º, LV). 

10 O dispositivo art. 10 estabelece que toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a uma audiência justa e pública 
por parte de um tribunal independente e imparcial. 

11 O dispositivo art. 26.2 estabelece que toda pessoa acusada de um delito tem direito de ser ouvida em uma forma 
imparcial e pública 

12 O dispositivo art. 8.1 estabelece que toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e dentro de 
um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e imparcial. 

13 O dispositivo art. 14.1 estabelece que toda pessoa terá o direito de ser ouvida publicamente e com as devidas 
garantias, por um Tribunal competente, independente e imparcial. 

14 O dispositivo art. 6.1 estabelece que qualquer pessoa tem direito a que a sua causa seja examinada equitativa e 
publicamente, num prazo razoável, por um tribunal independente e imparcial. 
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Considerando seu forte fundamento, a imparcialidade é tida como 

um princípio supremo do processo (ARAGONESE ALONSO, 1997, p. 127) 

e como um elemento indispensável da jurisdição (MONTERO AROCA, 

1976, p. 42). Pozzebon qualifica a imparcialidade como “a base e o ele-

mento diferenciador da atividade jurisdicional em relação aos demais 

poderes [do Estado]” (2007, p. 167). Em simetria, Zaffaroni trata o princí-

pio como um pressuposto do exercício jurisdicional, afirmando, assim, que 

“a jurisdição não existe se não for imparcial.” (2000, p. 86-91). De acordo 

com o autor mencionado, “não se trata de que a jurisdição possa ou não 

ser imparcial e se não o for não cumpra eficazmente sua função, mas que, 

sem imparcialidade, não há jurisdição” (ZAFFARONI, 2000, p. 86-91). 

Nessa mesma linha, Gomes Filho elucida que a imparcialidade é um 

princípio que se manifesta especialmente no âmbito interno do processo, 

transpondo a imposição de que na gestão de toda a atividade processual o 

juiz se posicione sempre super partes, colocando-se como um terceiro 

afastado dos indivíduos envolvidos no litígio (GOMES FILHO, 2001, p. 37). 

Em semelhante sentido, Coutinho destaca que essa equidistância do juiz 

em relação às predileções em debate não significa que o órgão julgador 

está acima das partes, mas sim que está para além dos interesses delas 

(2001, p. 11). Daí o dever do juiz de manter uma distância legalmente de-

terminada entre o tribunal e os sujeitos parciais, permanecendo na 

condição de terceiro alheio aos objetivos presentes no caso concreto15. 

Ferrajoli arremata que “esse distanciamento do juiz relativamente 

aos escopos perseguidos pelos envolvidos deve ser tanto pessoal como 

 
15 Vale destacar que o termo terzietá, proposto pela doutrina italiana de Ferrajoli (2002, p. 555), está justamente 
associado a compreensão de imparcialidade como um alheamento do magistrado aos interesses no campo processual 
penal. Segundo Ferrajoli, a locução é qualificada como o “afastamento do juiz dos interesses das partes em causa, 
‘independência’ à sua exterioridade ao sistema político” e, com isso, “em geral a todo sistema de poderes, 
‘naturalidade’ à determinação de sua designação e à determinação das suas competências para escolhas sucessivas à 
comissão do fato submetido ao seu juízo” (FERRAJOLI, 2002, p. 463-465). 
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institucional” (2002, p. 465-467), raciocínio que respalda o desmembra-

mento conceitual entre a imparcialidade subjetiva e objetiva, critério 

compreendido em pesquisas teórico-jurídicas, bem como em julgados do 

Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Posto isto, a imparcialidade é de-

lineada por dois ângulos: o primeiro, subjetivo, relacionado ao 

afastamento pessoal do julgador, a ser examinado em cada caso concreto; 

e o segundo, objetivo, vinculado às vedações e prerrogativas do magistrado 

no exercício da função. Esses dois aspectos legitimam o conceito de juris-

dição. 

Para o alcance de uma jurisdição plena no Estado Democrático de Di-

reito, é essencial implementar e fiscalizar a separação e independência 

entre os poderes, bem como garantir a separação das funções de acusar, 

julgar e defender, certificando que essas atribuições não sejam destinadas 

para uma única pessoa. Considerando esse contexto, pode-se afirmar que 

o processo não será legítimo quando as funções de acusar e julgar se fun-

direm em um único sujeito, sendo necessário a presença de dois sujeitos 

parciais e um terceiro imparcial para que o processo penal tenha um de-

senvolvimento integro (MONTERO AROCA, 1997, p. 96). Goldschmidt 

resume que “la imparcialidad del juez es la resultante de las parcialidades 

de los abogados.” (1967, p. 321). A partir do entendimento acerca da ne-

cessidade da imparcialidade para a efetividade da jurisdição e dos 

princípios orientadores do processo penal, torna-se essencial desassociar 

formalmente o conceito de imparcialidade e de neutralidade, pois dizer 

que um juiz é imparcial não significa proclamar que ele é neutro. Logo, 

para que se possa examinar esse assunto, é preciso requestar elementos 

fundamentais da epistemologia. 

De acordo com Coutinho, durante uma determinada época da histó-

ria, acreditou-se que o homem, enquanto indivíduo cognoscente, poderia 

abster-se integralmente dos fenômenos sociais relacionados aos fatos da 
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sua vida (COUTINHO, 1998, p. 163-198). Diante desse pensamento e com 

a procura por um tipo de saber que não estivesse maculado da subjetivi-

dade do interlocutor, emerge um método proposto pelo empirismo. 

Segundo Marques Neto, esse “método consiste em um conjunto de proce-

dimento que por si mesmos garantem a cientificidades das teorias 

elaboradas sobre o real”. Para o autor “[c]omo o sujeito se limitaria a cap-

tar o objeto, essa captação seria tanto mais eficaz e neutra quanto mais 

preciso e rigoroso fosse o método utilizado” (MARQUES NETO, 1990, p. 

49). 

À vista disso, a produção científica se limitaria a efetivação de técnicas 

predispostas, que confeririam legitimidade aos conhecimentos gerados 

através desse método. A neutralidade do sujeito edificava-se na convicção 

de uma razão que tivesse validade universal, a ponto de justificar, noutro 

norte, o discurso do Estado moderno embrionário. Como consectário 

dessa percepção, criou-se a ideia de que o julgador é uma figura super om-

nia, que, por não ter interesse no caso, tutelaria a isonomia das partes no 

processo penal (COUTINHO, 1998, p. 163-198). Ocorre que “quem irá 

prestar a tutela jurídica é um ser humano integrado por seus fatores in-

ternos, por suas experiências emocionais, traumas, vivências ambientais, 

culturais e ideológicas” (GIACOMOLLI, 2016, p. 272), motivo pelo qual o 

sujeito de conhecimento deve ser visto como um agente construtor da sua 

história que atua sobre a realidade, como já reconheceu Poulantzas (1985, 

p. 19). 

À face desse quadro, Coutinho adverte que o juiz “não é mero 'sujeito 

passivo' nas relações de conhecimento”, pois da mesma forma que “todos 

os outros seres humanos, também é construtor da realidade em que vive-

mos, e não mero aplicador de normas, exercendo atividade simplesmente 

recognitiva”. Adverte o autor que, “como parece sintomático”, o juiz, “ao 

aplicar a lei, atua sobre a realidade, pelo menos, de duas maneiras” que, 
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segundo Coutinho, pode ser “(i), buscando reconstruir a verdade dos fatos 

no processo e, (ii), interpretando as regras jurídicas que serão aplicadas a 

esse fato ou, em outras palavras, aceitando o caso que lhe é posto a resol-

ver” (COUTINHO, 1998, p. 163-198)16. 

Não se pode olvidar, dessa forma, que há valores sociais, paradigmas 

históricos, questões psicológicas, preconceitos e impulsos sentimentais 

que formam a personalidade do juiz, influenciando o externar racional de-

cisório (GIACOMOLLI, 2016, p. 272). Logo, pode-se afirmar que os sujeitos 

são constituídos por razão e emoção (MAYA, 2014, p. 53), motivo pelo qual 

a ideia de neutralidade, compreendida aqui como a inexistência de quais-

quer interferências e valores ao ato de julgar, é quimérico (MAYA, 2014, p. 

48 e ss). Nessa perspectiva, Grau endossa que “a neutralidade política do 

intérprete só existe nos livros. Na práxis do direito ela se dissolve, sempre.” 

(GRAU, 2005, p. 51). 

A tarefa de derrogar a existência da neutralidade ideológica do julga-

dor17 é imprescindível para a delimitação das regras do jogo processual. 

Coutinho leciona que em uma democracia é essencial saber “contra quem 

se está jogando e qual o conteúdo ético e axiológico do próprio jogo” (1998, 

p. 163-198), sendo primordial que os sujeitos se assumam ideologica-

mente, a ponto de estabelecerem um compromisso legítimo com as reais 

 
16 Convém destacar os estudos realizados por Freud e Heidegger que há muito tempo advertiam sobre a inseparável 
relação do sujeito com o ambiente social. Em caráter inaugural, Heidegger introduz o pensamento de que o indivíduo 
é fruto do contexto social, tendo, por isso, uma relação umbilical com o meio em que habita, de modo que o verdadeiro 
mundo é o da presença e não o da contemplação (HEIDEGGER, 2005, p. 90-102). Gozando desse enunciado, Freud 
insere a ideia de que o sujeito jamais conseguirá se distanciar de sua subjetividade nos processos de cognição, em 
razão da consciência representar apenas um dos processos mentais que formam o sistema psíquico, o qual se 
subdivide em id, ego e superego. Segundo o autor, o consciente compõe apenas a ponta do iceberg, enquanto que a 
parte submersa na água constitui o inconsciente (FREUD, 1996). 

17 Importa acentuar que o processo cognitivo do juiz não é diferente dos demais seres humanos. O sujeito, ao ser 
empossado na magistratura, não conquista um dom genuíno que o desvencilhe das experiências passadas e dos 
preconceitos formados ao longo da vida. Justamente em consequência desses fenômenos sociais que formam a 
trajetória do juiz, há um projeção de carga valorativa às decisões proferidas ao longo do processo. Nesse contexto, 
Pozzebon leciona que “Toda e qualquer decisão proferida trará, de uma forma mais ou menos explícita, o privilégio 
de um determinado valor, descartando, portanto, uma pretensa neutralidade jurídica.” (2007, p. 176). 
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intenções dos conhecimentos sociais (MARQUES NETO, 1990, p. 154). De 

igual forma, Maya salienta a importância dos juízes reconhecerem a sua 

formação subjetiva, “para com isso, adotar uma postura efetivamente dis-

tante (alheia) em relação aos interesses das partes envolvidas na 

controvérsia judicial, sem se deixar contaminar por eles” (2014, p. 99). 

Assentado restou que a neutralidade não possui espaço na atuação 

jurisdicional, devendo-se impor o princípio da imparcialidade como de-

marcação aos prejuízos que a subjetividade individual pode trazer para o 

campo do processo penal. A função cardeal do princípio é justamente essa 

de desvincular o magistrado do interesse próprio de cada uma das partes 

(MAYA, 2014, p. 48 e ss) preservando a sua cognição no processo e evi-

tando arbitrariedades que comprometam o julgamento no Estado 

Democrático de Direito. 

Para a efetivação do princípio em tela, o Código de Processo Penal 

brasileiro estabeleceu filtros objetivos de redução da parcialidade, como as 

hipóteses de suspeição, impedimento e incompatibilidade. Esses institutos 

estão previstos para que os juízes, em todos os graus jurisdicionais, pre-

servem a garantia e a aparência da imparcialidade, privando-se, caso 

necessário, de atuar nas causas em que a sua isenção é colocada em dúvida. 

De acordo com Giacomolli “o próprio legislador ordinário foi incisivo ao 

redigir os dispositivos legais: “abster-se-ão de servir”, no art. 112 do CPP”, 

bem como o foi quando afirmou que “o juiz não poderá” (Art. 252 do CPP), 

o fazendo também ao discorrer que o juiz “não poderão servir” (Art. 253 

do CPP), ou ainda quando afirma que “o juiz dar-se-á” (Art. 254 do CPP). 

Com isso o autor destaca que a “tutela jurisdicional prestada por um ma-

gistrado impedido ou suspeito de atuar carece de isenção e de efetividade, 

não encontrando aderência constitucional” em razão do que “quando o 

magistrado não se der por impedido ou suspeito, qualquer das partes 
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poderá invocar a vedação, mediante exceção (arts. 112, 95, I, 96 a 107, do 

CPP)” (GIACOMOLLI, 2016, p. 274). 

Essas regras legais delimitam a área de atuação de cada sujeito pro-

cessual, impondo a premissa de que o julgador somente será imparcial se 

agir como um terceiro desinteressado das inclinações das partes. Ademais, 

essa condição de terceiro imparcial também envolve a vedação da atribui-

ção de iniciativa probatória ao juiz, pois, nas palavras de Vélez Mariconde, 

“[o]s elementos de prova são introduzidos por obra exclusiva das partes, 

de modo que o julgador carece de poderes autônomos para investigar a 

verdade dos fatos”, de maneira que deve “limitar-se a examinar as provas 

acerca das quais havia versado a discussão daquelas” (VÉLEZ 

MARICONDE, 1986, p. 21). 

Calamandrei solidifica o posicionamento de que o magistrado, ao 

longo do processo, deve conservar uma posição estática, a ponto de espe-

rar pacificamente que as pessoas o procurem e “lhe proponham os 

problemas que há de resolver. A inércia é, para o juiz, garantia de equilí-

brio, isto é, de imparcialidade. Agir significa tomar partido.” 

(CALAMANDREI, 2013, p. 46). Portanto, para a efetividade da jurisdição 

penal, a gestão da prova deve pertencer às partes, à medida que ao juiz 

cabe a condução do processo e a garantia de que todos os atos estejam 

pautados pela legalidade18. 

  

 
18  Nesse panorama, vale colacionar a jurisprudência do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos, do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça no tocante ao 
direito a um julgamento imparcial, abordando, em conjunto, a consonância desse princípio jurisdicional com a 
atribuição de poderes instrutórios e investigatórios ao julgador, bem como da participação do juiz sentenciante na 
etapa preliminar investigatória. Essencial, portanto, a identificação dos critérios utilizados pelos Tribunais na 
efetivação dos mecanismos legais de proteção à imparcialidade. 
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3. Democracia e desafios da jurisdição penal brasileira a proposta do juiz de 
garantias 
 

A preocupação quanto aos aspectos da Democracia e do direito a um 

julgamento justo e imparcial surge no debate dos Estados americanos, com 

exceção do Brasil, quando promoveram a reestruturação de seus sistemas 

processuais penais (CHOUK, 2019), envolvendo reformas legislativas e 

constitucionais inerentes à redemocratização desses países. Desta forma, 

enquanto o Brasil fomentava os poderes investigatórios e instrutórios do 

magistrado e, consequentemente, fortalecia o caráter inquisitório de seu 

modelo de justiça criminal, os demais países latino-americanos buscavam, 

com a estruturação dos novos Códigos de Processo Penal, a efetividade de 

um sistema de persecução penal acusatório (BINDIR, 2012, p. 143 e ss) que 

estabelecesse estruturas principiológicas demarcadas pela oralidade 

(BINDIR, 2014, p. 29 e ss) e pela viabilidade de todos os atos decisórios 

serem proferidos nas audiências, de maneira a prestigiar o contraditório. 

Ainda que o Código de Processo Penal brasileiro não tenha passado por 

uma integral refundação democrática, conforme ocorreu nos outros países 

latino-americanos, é de se reconhecer que a Lei nº 13.964/2019 promoveu 

um progresso significativo na redução do atraso civilizatório e constituci-

onal presente no CPP (FRÍAS, 2020, p. 07-10)19. 

É justamente nesse cenário que a figura do juiz das garantias assume 

especial relevância no ordenamento processual penal brasileiro. Com 

efeito, o instituto preceituado no art. 3º-B do CPP minimiza a crise de iden-

tidade da jurisdição penal, à medida que preserva o distanciamento do juiz 

sentenciante dos elementos colhidos na fase preliminar investigatória. 

 
19 Cabe destacar que alguns dispositivos previstos na Reforma de 2019/2020 fortaleceram o modelo de justiça 
criminal acusatório, aperfeiçoando o princípio dispositivo no Brasil. No entanto, esses artigos mencionados não 
constituem a salvaguarda de todos os problemas do processo penal brasileiro (ARIANO, 2020, p. 17-19). O que se 
verifica, na verdade, é que alguns mecanismos dispostos na Lei nº 13.964/2019 potencializam a transformação 
normativa das práticas inquisitórias propagadas no (e pelo) Poder Judiciário. 
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André Maya, em mesmo sentido, destaca que a concentração das ativida-

des de analisar e decidir as medidas restritivas das liberdades individuais 

em um órgão jurisdicional específico, o qual será competente exclusiva-

mente para tutelar a legalidade da etapa investigatória, promove, de um 

lado, a intensificação no resguardo do princípio da imparcialidade, en-

quanto que, noutro norte, invalida a tese da prevenção como regra de 

exclusão da competência no ordenamento processual penal brasileiro. Por 

conta disso, o autor declara que a figura do juiz das garantias exterioriza-

se como “um instrumento de conformidade constitucional da atuação ju-

risdicional na fase pré-processual” (MAYA, 2014, p. 196). 

Na prática, a consequência gerada pela implementação do instituto 

em questão é o da integral divisão entre as atividades jurisdicionais de-

sempenhadas antes e depois do início do processo, já que o ato de 

recebimento da peça acusatória opera como o elo entre a etapa preliminar 

investigatória e a fase processual instrutória. Desse modo, com a efetiva-

ção de tal proposição, previne-se – ou ao menos reduz o risco – de que o 

juiz sentenciante seja influenciado pelos elementos informativos colhidos 

no inquérito policial, ou que, antes mesmo da produção probatória sob o 

contraditório e a ampla defesa, o magistrado já tenha adotado uma das 

teses apresentadas, fazendo com que o processo seja prescindível, pois a 

questão de mérito já está decidida “independentemente das atividades 

probatórias das partes” (PRADO, 2005, p. 109)20. 

Assim, por mais que o ordenamento jurídico brasileiro apresente 

certa resistência quanto a implementação do instituto em comento, é 

 
20 A propósito, o instituto em comento não é um figura inédita a ser regulamentada pela Lei nº 13.964/2019, já que 
sob a perspectiva do Direito Comparado pode-se identificar outros países que consolidaram a entidade do juiz 
garante, como, por exemplo, Argentina, Chile, Colômbia, Itália, México, Paraguai, Portugal etc. O que se constata, 
diante disso, é um movimento internacional na esfera do processo penal, o qual reconhece a necessidade de um 
magistrado diverso do juiz de mérito para decidir sobre as situações que restringem direitos do indivíduo durante a 
investigação preliminar, haja vista que “de nada valeria o desenvolvimento do processo se o resultado do jogo já 
estiver definido” (ARIANO, 2020, p. 17-19). 
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preciso advertir que o sistema do doble juez é consolidado em países que 

adotam a estrutura acusatória como o modelo de justiça criminal ideal, 

utilizando-se, para tanto, do paradigma humanitário para nortear o poder 

punitivo estatal. Daí se extrai a importância da figura do juiz das garantias 

como condição à adequação democrática do processo penal brasileiro à 

ordem constitucional, uma vez que o mecanismo mencionado proporciona 

a conservação da originalidade cognitiva do juiz sentenciante e, conse-

quentemente, a segurança de uma jurisdição imparcial. Cabe destacar, 

aqui, a colocação de Faustino Cordón Moreno quando afirmar que a “im-

parcialidade judicial é uma garantia tão essencial a função jurisdicional 

que condiciona a sua própria existência: Sem juiz imparcial, não há pro-

priamente processo judicial” (2002, p. 109). 

Inserido nesse contexto, André Maya proclama que o juiz de garantias 

aparenta oferecer “um passo para a solução relativa à incompatibilidade 

entre a regra da prevenção e a garantia da imparcialidade no processo pe-

nal”, ou mesmo uma “medida compatível com a imperiosa necessidade de 

se otimizar ações” que, ainda que não neutralizem os danos aos direitos 

fundamentais, ao menos reduzam potencialmente esse risco (MAYA, 2014, 

p. 207). 

É essa interpretação, pois, que dá ensejo à compreensão de que o juiz 

das garantias consolida a condição do acusado como a de um sujeito de-

tentor de direitos e garantias que devem ser amparados pelo Poder 

Judiciário, o que simboliza, por seu turno, um progresso considerável para 

o fortalecimento do modelo de justiça criminal adotado tacitamente pelo 

constituinte originário de 1988. À luz dessas considerações, cabe destacar 

o posicionamento de Afrânio Silva Jardim quando observa que a tendência 

da legislação brasileira é de purificar ao máximo o modelo acusatório, atri-

buindo aos atores processuais “funções não apenas precípuas, mas 

absolutamente exclusivas, o que dá ao réu a segurança de um processo 
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penal mais democrático, na medida em que o órgão julgador tem a sua 

neutralidade integralmente preservada.” (JARDIM, 2003, p. 312). 

Considerando essas reflexões, reconhece-se que o instituto previsto 

no art. 3º-B do CPP potencializa a redução de danos no âmbito do processo 

penal, atenuando, p. ex., as práticas autoritárias de desvio de funções e 

atribuições dos sujeitos do sistema criminal, ao passo que, de um outro 

lado, maximiza o direito de ser julgado por um magistrado imparcial. É, 

pois, com assente nisso que Giacomolli sustenta que o processo penal bra-

sileiro, ainda que em ritmo gradual e paulatino, “passa a desvencilhar-se 

dos grilhões limitadores da legislação ordinária, da fé́ inabalável na codifi-

cação” e, para o que convém às presentes reflexões, caminha na direção de 

libertar-se da “crença do imparcial pelo juramento ou pela toga”. Esse mo-

vimento, segundo o autor, faz com que o processo penal brasileiro ingresse 

“na complexidade do ordenamento jurídico (importância da Constitui-

ção)”, dentro de uma perspectiva nacional, e “da comunidade universal 

(importância dos diplomas internacionais protetivos dos direitos humanos 

e dos Tribunais Internacionais)” como parte da sociedade global 

(GIACOMOLLI, 2016, p. 281)21. 

Desse modo, na conjuntura atual brasileira, o instituto do juiz das 

garantias pode ser considerado como um “avanço democrático e civiliza-

tório” (MACEDO, 2019) no âmbito do CPP. Todavia, a figura do julgador 

garante não representa a solução de todos os distúrbios do processo penal 

brasileiro, posto que, enquanto não tiver uma intensa transformação cul-

tural, institucional e normativa envolvendo as práticas inquisitórias 

conservadas no íntimo do judiciário (FRÍAS, 2020, p. 07-10), “não haverá 

 
21 Mostra-se fundamental que o plenário do Supremo Tribunal Federal revise a decisão do Ministro Luiz Fux nas 
ADIs 6.298, 6.299, 6.300 e 6.305, a ponto de reestabelecer a vigência dos artigos 3º-A, 3º-B, 3º-C, 3º-D, 3ª-E, 3º-F, 
28, caput, 157, §5º e 310, §4°, todos do CPP. Somente com a revogação da medida cautelar proferida nas ADIs 
mencionadas é que a figura no juiz das garantias poderá amenizar a crise da imparcialidade do julgador penal, 
efetivando a separação das funções constitucionalmente demarcadas aos atores criminais no campo processual. 
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uma ruptura significativa com a tradição inquisitória” (ARIANO; 

MOSCATELLI, 2020, p. 17-19). 

 
Considerações finais 
 

Não se pode olvidar que ao Estado, especialmente quando se pretende 

tratar de um Democrático e de Direito, cabe tutelar de forma especial e 

efetiva os direitos humano-fundamentais em todas as suas dimensões 

(primeira, segunda, terceira e demais), devendo, para tanto, aperfeiçoar 

seu sistema jurídico e normativo para superar paradigmas e crises que se 

apresentem no âmbitos das relações humanas, bem como de suas próprias 

instituições (como o processo judicial). 

A tutela jurisdicional, nesse sentido, deve se dar de forma imparcial 

e justa obedecendo aos ditames constitucionalmente eleitos – o que inclui 

os princípios constitucionais – de modo a estabelecer que a constelação de 

valores jurídico-políticos dessa sociedade, se façam presentes para os ju-

risdicionados que são, em última instância, cidadãos e, portanto, titulares 

do direito de reivindicar a observância de sua dignidade no processo. Essa 

compreensão é parte essencial do projeto constitucional de Democracia, 

visto que uma sociedade democrática não deve se limitar à uma leitura 

puramente de liberdades e demandas sociais (direitos de primeira e se-

gunda dimensão), mas também compreender que a construção de uma 

sociedade justa perpassa por um processo (penal, no caso das presentes 

análises) que permitam ao cidadão um julgamento tão imparcial e justo 

quanto possível. 

Considerando que a imparcialidade de um julgador pode se converter 

em tema de difícil aferição prática, com desdobramentos tanto técnicos 

quanto psicológicos, deve haver por parte do sistema jurídico a preocupa-

ção em enfrentar esses desafios da jurisdição penal para permitir que a 

tutela jurisdicional seja satisfatória tendo-se como perspectiva os direitos 
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humano-fundamentais dos envolvidos no processo. Isso demanda, por ób-

vio, reconhecer que o direito fundamental a um julgamento justo e 

imparcial deve ser considerado na construção dos procedimentos demo-

cráticos, inclusive, em sede do processo judicial. 

As reflexões presentes, todavia, no presente artigo não se pretendem 

exaustivas, conclusivas ou definitivas sobre o assunto. É uma preocupação 

dos autores oferecer uma análise pontual sobre o papel do direito humano-

fundamental a um julgamento justo e imparcial em uma ordem democrá-

tica, especialmente dentro de uma Democracia Constitucional, como é o 

caso brasileiro. Existem outros enfoques necessários para se pensar sobre 

o juiz de garantias, como uma análise mais profunda sobre a imparciali-

dade sob o olhar da Psicologia e Psicanálise, ou mesmo sobre a 

implementação dessa figura dentro da reserva do possível, da estrutura 

limitada do Judiciário (dentro de perspectivas práticas como recursos hu-

manos e financeiros), mas que não puderam ser objeto de análise aqui em 

razão das limitações temáticas e naturais de um artigo científico. 
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A situação do direito à memória e à verdade no Brasil: 
o revisionismo histórico na pós-democracia 

 
Eliza Hartwig 1 

 
 
1 Introdução  
 

No Brasil, no ano de 1964, realizou-se um golpe militar, que perdurou 

até 1985. Tal período, conhecido como ditadura militar, foi permeado de 

graves violações de direitos humanos e crimes contra a humanidade. No 

âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, há o entendimento 

de que as vítimas de tais violações, bem como a sociedade em geral, têm o 

direito de conhecer os fatos e de recordar o seu passado, isto é, o direito à 

verdade e à memória. Nesse sentido, o presente artigo objetiva elucidar as 

características, a atribuição e o escopo de tais direitos, de forma a ressaltar 

o entendimento dos órgãos internacionais sobre a matéria, além de sua 

relação intrínseca com a democracia e o Estado de Direito. 

Ademais, o presente trabalho propõe-se a analisar o contexto pós-

democrático em que o Brasil parece estar inserido, assim como ocorre em 

outros países. Isto pois, além de o país estar vivenciando uma instabilidade 

política inegável – com o impeachment de uma presidenta em 2016, con-

siderado por muitos como um golpe parlamentar –, apontam-se graves 

desrespeitos aos direitos e garantias fundamentais.  

Nesse contexto, verifica-se uma intensificação das teses revisionistas 

e negacionistas sobre a ditadura militar, que varia da deturpação a nega-

ção de fatos históricos, perpetrada, inclusive, por autoridades estatais, 

 
1 Advogada. Bacharel em Direito e Pós-graduanda em Direito Social do Trabalho, Processo do Trabalho e Direito da 
Seguridade Social na Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP/RS). 
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como é o caso do Presidente da República e representante da extrema-

direita, Jair Bolsonaro.  

Dessa forma, o problema do presente estudo visa a responder se há 

violação aos direitos à verdade e à memória das vítimas do regime militar, 

assim como da sociedade brasileira, em razão da negação de graves viola-

ções aos direitos humanos ocorridas nesse período. 

O desenvolvimento da pesquisa tem como abordagem o método de-

dutivo. A técnica de pesquisa é bibliográfica, prioritariamente, através de 

livros, revistas jurídicas, artigos científicos, entre outros. 

 
2 Direito à memória e à verdade  
 

O direito à verdade é considerado um direito autônomo, inalienável 

e absoluto, na medida em que não pode ser derrogado, sequer submetido 

a restrições (NACIONES UNIDAS, 2006, p. 23). Ademais, consiste em um 

direito imprescritível, que independe das ações ajuizadas pelas vítimas ou 

seus familiares para descobrir as circunstâncias em que ocorreram graves 

violações de direitos humanos, bem como o paradeiro da vítima em caso 

de desaparecimento ou falecimento (NACIONES UNIDAS, 2005, p. 7). 

O direito à memória, por sua vez, consiste em um direito complexo, 

que pode ser articulado pelo menos sob três concepções jurídicas: i) a li-

berdade individual de recordar ou esquecer qualquer coisa; ii) a liberdade 

individual ou coletiva de recordar algo a outros; iii) o direito individual ou 

coletivo de ser recordado ou não de algo (LUTHER, 2019, p. 46). Eis que, 

o terceiro aspecto está relacionado com a memória histórica, que pode su-

por um “dever de memória” cidadã.  

Cabe ressaltar que, o direito à verdade e o direito à memória estão 

intrinsecamente relacionados, uma vez que, inclusive, é possível entender 

o primeiro como condição necessária para a realização do segundo 

(GALINDO; CASTRO, 2018, p. 309).  
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Quanto à atribuição do direito à verdade, cabe ressaltar que esse pos-

sui uma dimensão individual e outra coletiva (GALINDO; CASTRO, 2018, 

p. 309). Nesse sentido, resta plenamente reconhecido que as vítimas de 

graves violações de direitos humanos e direito humanitário, bem como 

seus familiares, têm direito de conhecer a verdade a respeito dessas viola-

ções (UNITED NATIONS, 2005, p. 9), inclusive como forma de reparação 

(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2006, p. 91-93).  

Contudo, o “direito de saber” é igualmente um direito coletivo 

(NACIONES UNIDAS, 1997, p. 6), pois a história de um povo forma parte 

de seu patrimônio. Deste modo, entende-se que tais direitos tem um cará-

ter transgeracional, na medida em que todos tem o direito de, a partir de 

um juízo de valor, reconhecer, sob sua própria perspectiva, os aconteci-

mentos históricos do passado, em especial de seu país (SOARES; SANTOS; 

FREITAS, 2013, p. 39-40).  

Assim, ao direito de saber, corresponde o “dever de recordar” do Es-

tado, que abarca a preservação de arquivos e provas e a facilitação do 

conhecimento das violações ocorridas. O objetivo dessas medidas é impe-

dir o esquecimento da memória coletiva, para evitar a repetição das 

violações no futuro e o surgimento de deturpações da história, como o re-

visionismo e o negacionismo (NACIONES UNIDAS, 2005, p. 7).  

Portanto, a sociedade também tem o direito inalienável de conhecer 

a verdade a respeito de violações massivas e sistemáticas de direitos hu-

manos ou de direito humanitário, bem como suas circunstâncias 

(NACIONES UNIDAS, 2005, p. 7). Esse é o caso dos países latino-america-

nos que foram submersos em regimes ditatoriais no século passado, 

permeados por graves violações de direitos (MERCOSUR, 2019, § 6).  

No Brasil, a ditadura militar perdurou de 1964 a 1985, sendo um dos 

períodos mais difíceis da história do país. Durante a vigência do regime, 

diversos direitos e garantias foram restringidos ou suprimidos, como os 
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direitos políticos, o direito de livre circulação e o direito de livre expressão 

e manifestação. Os opositores políticos do regime e, todos aqueles que as-

sim fossem vistos pelo mesmo, eram perseguidos. Nesse sentido, milhares 

de pessoas foram detidas de forma ilegal e arbitrária, torturadas e violadas 

sexualmente, enquanto 426 pessoas foram executadas e desaparecidas por 

autoridades estatais, de maneira sistemática (COMISSÃO DE FAMILIARES 

DE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS, 2009, p. 30).  

Assim, em 2010 e 2018, respectivamente, o Brasil foi condenado pela 

Corte Interamericana de Direitos Humanos, nos casos Guerrilha do Ara-

guaia e Vladimir Herzog. Isso porque, o Estado não investigou, sequer 

puniu os responsáveis de forma adequada, em razão da interpretação da 

Lei de Anistia que vigora até hoje, chancelada pelo Supremo Tribunal Fe-

deral (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2018, p. 82). 

Tal interpretação é a de que os crimes conexos aos crimes políticos a que 

se refere o art. 1º, § 1º da Lei de Anistia2 são aqueles cometidos pelos per-

petradores de violações de direitos humanos (COMISSÃO DE FAMILIARES 

DE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS, 2009, p. 24).   

Além disso, a Corte considerou que houve violações ao direito à ver-

dade das vítimas, assim como de toda a sociedade, pela ausência de 

investigação adequada e da apropriada divulgação dos resultados dessa, 

além da difusão de versões falsas sobre as graves violações de direitos hu-

manos (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2018, p. 

83-87). 

 
2 Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto 
de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos 
suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos 
Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com 
fundamento em Atos Institucionais e Complementares. 

§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes 
políticos ou praticados por motivação política. 
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Cabe destacar que, conforme o entendimento da Corte, as leis de 

anistia, que pretendem impedir a investigação e punição dos responsáveis, 

carecem de efeitos jurídicos na medida em que são incompatíveis com o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos e com o direito à verdade 

(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2001, p. 15).  

Nesse sentido, a importância deste direito está diretamente relacio-

nada ao combate da impunidade (UNITED NATIONS COMISSION ON 

HUMAN RIGTHS, 2005, p. 1). Ocorre que, a impunidade dá azo à repetição 

crônica das violações de direitos humanos (CORTE INTERAMERICANA 

DE DIREITOS HUMANOS, 2018, p. 46). Sendo assim, o exercício pleno e 

efetivo do direito à verdade representa uma salvaguarda fundamental con-

tra a repetição de tais violações.  

Igualmente, os processos de preservação da memória histórica e, 

mais especificamente, os atos comemorativos têm o condão de evitar no-

vas manifestações de violência por meio de atividades de educação e 

conscientização da sociedade (NACIONES UNIDAS, 2014, p. 6).  

Vale salientar que os direitos à memória e à verdade estão implícitos 

na Constituição Federal brasileira, em decorrência de diversos princípios, 

como a democracia, a dignidade humana e a publicidade (GALINDO; 

CASTRO, 2018, p. 311) 

Nesse diapasão, verifica-se que os direitos à verdade e à memória são 

condição sine qua non do funcionamento dos sistemas democráticos e das 

instituições do Estado de Direito (COMISIÓN INTERAMERICANA DE 

DERECHOS HUMANOS, 1999, § 221) (LUTHER, 2010, p. 52). Isto pois, os 

processos de preservação da memória histórica podem incentivar uma 

cultura de participação democrática, na medida em que promovem a co-

municação sobre a representação do passado e sobre os desafios 

contemporâneos de exclusão e violência (NACIONES UNIDAS, 2014, p. 6). 

Nessa perspectiva, reconhece-se que a preservação da memória e da 
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verdade histórica, através da recordação dos crimes e injustiças do pas-

sado, é um elemento essencial para a criação de uma sociedade justa e 

igualitária (NACIONES UNIDAS, 2001, p. 23).  

Além disso, vale salientar que o direito à verdade é uma expressão 

concreta dos princípios do Estado de Direito e da democracia, pois esses 

se caracterizam pela proteção da pessoa humana e, assim, para que se for-

taleça a sociedade democrática, o povo tem direito de conhecer seu 

passado (PERU, 2004, § 15-17). Portanto, o Brasil, como qualquer país que 

opte pela democracia, deve, indiscutivelmente, refletir, discutir e reparar 

as violações de direitos humanos perpetradas durante o regime ditatorial, 

de forma a romper com o passado autoritário e consolidar a ordem demo-

crática (SOARES; SANTOS; FREITAS, 2019, p. 59). Nesse sentido, em 

seguida, far-se-á uma análise do contexto atual do Brasil, a partir do con-

ceito de pós-democracia.  

 
3 A pós-democracia e o revisionismo e negacionismo histórico  
 

O conceito “pós-democracia” foi cunhado por Colin Crouch, sociólogo 

e cientista político inglês, para denominar o esvaziamento da democracia, 

que conforme este, se tornou apenas uma fachada (THE LONDON 

SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE, 2013). Nesse sen-

tido, não obstante as instituições democráticas funcionem formalmente, 

as decisões políticas não são efetivamente populares, mas monopolizadas 

por pequenos grupos, como as grandes corporações transnacionais e os 

mercados. Cabe ressaltar, ainda, que este termo foi pensado em atenção 

aos países do hemisfério norte, nos quais existiram tentativas mais coesas 

de implementação de um Estado de bem-estar social e os direitos funda-

mentais desfrutam de certo prestígio (CASARA, 2017, p. 7-8).  

Já no Brasil, o jurista Rubens Casara é apontado como o principal 

expoente deste tema. De acordo com ele, o que demonstra o abandono do 
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Estado Democrático de Direito no atual momento histórico não é somente 

a violação dos limites rígidos ao exercício do poder, mas o completo desa-

parecimento desses, tornados explicitamente descartáveis. Assim, 

conforme o entendimento do autor, evidencia-se o desaparecimento dos 

valores democráticos, através de sintomas, como a reaproximação do po-

der político e do poder econômico, o crescimento do pensamento 

autoritário, entre outros (CASARA, 2017, p. 5).  

Ressalta-se que a pós-democracia está intrinsicamente relacionada à 

doutrina do neoliberalismo, enquanto esse predica a isenção do direito pri-

vado de qualquer deliberação e controle, ainda que através do sufrágio 

universal (DARDOT; LAVAL, 2016, p. 8). Do ponto de vista político, ao Es-

tado caberia a mera função de manutenção do status quo, isto é, de 

viabilizar o funcionamento do mercado. Assim, no Estado pós-democrá-

tico o poder político e poder econômico se igualam, o que faz com que os 

interesses privados passem a ser tratados como interesses públicos, de 

forma a dificultar, inclusive, a identificação da corrupção (CASARA, 2018, 

174-178).  

Nesse diapasão, para que o Estado pós-democrático esteja alinhado 

com o sistema neoliberal, assume o caráter de Estado Penal. Destarte, ao 

contrário do que argumentam os defensores do neoliberalismo, não há di-

minuição da intervenção estatal, na medida em que a omissão do Estado 

diz respeito apenas ao jogo predatório econômico (ultraliberalismo). Já no 

que tange ao controle social, o Estado agiganta-se, especialmente no que 

diz respeito à repressão, seletiva e politicamente direcionada, daqueles que 

Casara denomina de “indesejáveis”3 pelos detentores do poder econômico. 

 
3  Os indesejáveis, conforme o autor, são todos aqueles que não servem ao modelo neoliberal, ou por serem 
despossuídos, isto é, incapazes de produzir e consumir mercadorias, ou por serem inimigos políticos, ou seja, aqueles 
que representam ou ao menos simbolizam uma ameaça ao controle político do Estado. 
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As consequências dessa tendência são drásticas: exclusão social, aumento 

da violência, destruição da natureza e caos urbano (CASARA, 2017, p. 25). 

Frisa-se que, conforme o entendimento do autor, o Estado em que 

vivemos na atualidade não pode ser entendido como democrático, princi-

palmente pela forma como são tratados os direitos e garantias 

fundamentais (CASARA, 2017, p. 10-11). Isso porque, as regras e princípios 

contidos na Constituição, sobretudo tais direitos (entre eles o direito à me-

mória e à verdade) são o principal conteúdo rejeitado pelas autoridades 

estatais, ainda que seu discurso oficial assevere a existência de um Estado 

Democrático de Direito. Ademais, os direitos fundamentais não são mais 

entendidos como trunfos contra a maioria, seja a parlamentar, seja a da 

população, isto é, que deveriam ser assegurados independentemente da 

sua vontade (CASARA, 2017, p. 70). 

Pelo contrário, no contexto pós-democrático é possível constatar a 

progressiva desconsideração, ou mesmo a eliminação, dos valores e prin-

cípios constitucionais das consciências de grande parte da população, 

inclusive dos atores jurídicos. Isto pois, os direitos e garantias fundamen-

tais assegurados pela Constituição da República são percebidos pelo 

imaginário destes como obstáculos à eficiência repressiva do Estado ou aos 

fins do mercado (CASARA, 2018, p. 172-180). 

Cabe ressaltar que, a pós-democracia é caracterizada por uma eleva-

ção da mercadoria e do capital financeiro aos únicos valores de fato 

importantes. Nesse sentido, o imaginário da sociedade sofre um processo 

de profunda dessimbolização e empobrecimento em relação a todos os va-

lores intrínsecos ao ser humano, como “vida”, “liberdade” e “intimidade”, 

que passam a ser tratados como se fossem mercadorias e, portanto, nego-

ciáveis (CASARA, 2017, p. 222). Da mesma forma, a verdade e as teorias 

jurídicas cedem sempre que necessário para atingir o objetivo adequado à 

lógica neoliberal (CASARA, 2018, p. 183).  
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Nesse sentido, o processo de impeachment em 2016, contra a então 

Presidenta, Dilma Rouseff, entendido por muitos como um golpe parla-

mentar (CARVALHO E SILVA, 2017, p. 22) seria um exemplo do 

funcionamento do Sistema de Justiça na pós-democracia. Há, inicialmente, 

a tese que indica desvio de finalidade na iniciativa do processo. Isso por-

que, o então Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, teria 

supostamente aceito a denúncia com o objetivo de retaliar a decisão do 

Partido da ex-presidente de recusar apoiá-lo no processo que respondia na 

Comissão de Ética deste órgão. Além disso, existe discussão sobre a ausên-

cia de motivação constitucionalmente adequada, entre outras (CASARA, 

2018, p. 189-191). Cabe ressaltar que, tal processo foi amplamente apoiado 

por uma grande parcela da população do país, em grande medida por uma 

percepção geral de que o partido da ex-presidente seria o único associado 

com casos de corrupção revelados pela Lava Jato.  

Na própria Operação Lava Jato também é identificada a lógica de afas-

tamento de garantias e direitos fundamentais dos réus. Citam-se violações 

imparcialidade, das regras de competência, da inviolabilidade de comuni-

cações telefônicas, da vedação da prova ilícita, prisões decretadas sem 

preenchimento dos requisitos legais, entre outras (CASARA, 2017, p. 201). 

Vale salientar, nesse sentido, a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, de 22 de setembro de 2016, que afirmava que a Operação Lava Jato 

não precisa seguir as regras dos processos comuns, já que os processos 

dessa operação trazem problemas inéditos, que exigem soluções inéditas  

(CONSULTOR JURÍDICO, 2016). 

A facilidade com que ocorreu a transição para a pós-democracia no 

Brasil pode ser explicada em razão de ser a sociedade brasileira tradicio-

nalmente autoritária. Tal tradição é composta de convicções políticas, 

econômicas e sociais que formam um padrão expressado por meio de ten-

dências antidemocráticas. Esta pode ser constatada facilmente, de acordo 
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com Casara, através dos seguintes sintomas sociais: crença em resposta de 

força; medo e desconfiança na liberdade; aderência rígida a valores con-

servadores; disposição a pensar mediante categorias rígidas 

(estereótipos); identificação com figuras de poder; hostilidade generali-

zada; entre outros (CASARA, 2017, p. 73, 86).  

Nesse diapasão, há uma tendência de naturalização das práticas au-

toritárias, muitas vezes estimulada pelos políticos. Deste modo, o Estado 

pós-democrático autoriza os microfascismos do dia a dia, bem como au-

menta o âmbito de incidência do autoritarismo (CASARA, 2017, p. 86). 

Deste modo, o quadro pós-democrático é propício para a eliminação dos 

limites ao exercício do poder e para a demonização de todos que pensam 

diferente (CASARA, 2018, p. 173-174). 

Destaca-se que, conforme Rodrigo Freire de Carvalho e Silva, a he-

rança autoritária brasileira deriva em grande parte da ditadura militar e 

da forma como se deu a transição para a democracia no país – sem a res-

ponsabilização dos agentes do Estado que violaram direitos humanos. Isso 

serviu, segundo o autor, como um elemento contrapedagógico e de reforço 

à cultura política brasileira autoritária e violenta, de forma a impactar ne-

gativamente a qualidade da democracia no país (CARVALHO E SILVA, 

2017, p. 129-132).  

Nesse contexto, é comum o surgimento de fenômenos como o revisi-

onismo e o negacionismo histórico. Para os fins da presente análise, trata-

se do revisionismo em sua perspectiva negativa, cujo objetivo não é o de 

colaborar para o avanço do conhecimento histórico, mas o de produzir 

versões mais convenientes para as elites dominantes acerca do passado 

(MELO, 2009, p. 2). Nesse sentido, o revisionismo histórico pode ser en-

tendido como a incidência desproporcional de convicções ideológicas do 

analista no resultado da análise histórica (SOUTELO, 2009, p. 97).  
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Enquanto isso, o negacionismo – que é considerado uma variante mi-

noritária do revisionismo histórico – nega completamente a existência de 

fatos históricos, como o Holocausto, além da validade de evidências e do-

cumentos históricos, considerando-os alterados ou inventados. Deste 

modo, verifica-se que o revisionismo é mais sutil que o negacionismo, visto 

que utiliza-se de subterfúgios e confusões interpretativas, de forma a os-

tentar maior respeitabilidade teórica. Não obstante, ambos os fenômenos 

são igualmente danosos, já que corre-se o risco de que essas versões fabri-

cadas se tornem a “visão normativa da história”, se aceitas pela memória 

coletiva e opinião pública das sociedades (SOUTELO, 2009, p. 98-102). 

No Brasil, as teses revisionistas em relação ao golpe de 1964 passam 

a predominar na imprensa a partir do seu aniversário de meio século, no 

ano de 2004, mas já eram encontradas antes disso. Constata-se que, há 

uma grande resistência, principalmente de setores militares e de políticos 

defensores do regime, em admitir a ocorrência de graves violações aos di-

reitos humanos, como torturas e desaparecimentos forçados. Muitos 

afirmam que o golpe se tratou de uma “revolução”, na tentativa de legiti-

mar a ditadura. Ainda, se referem a torturadores como “patriotas”, 

enquanto militantes políticos são chamados de “terroristas” (SILVA 

FILHO, 2008, p. 157).  

Deste modo, tal como é comum à operação revisionista em todo o 

mundo, há uma desqualificação da esquerda, tanto em sua prática no pe-

ríodo anterior ao golpe de 1964, como durante a resistência ao regime 

ditatorial, visto que o próprio estatuto de parte da resistência é questio-

nado. Enquanto isso, as direitas e as forças políticas e sociais que apoiaram 

o golpe de 1964 são apresentadas quase como vítimas da radicalização das 

esquerdas, que “assustadas” teriam reagido a esta através do golpe (MELO, 

2013, p. 62-67).  
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Sucede-se que, para alguns destes autores revisionistas, a “radicali-

zação” das demandas sociais e econômicas, sintetizadas na luta pelas 

reformas de base, teria comprometido a democracia política então vigente 

no país. Nessa perspectiva, se as lutas sociais não fossem exacerbadas, a 

direita não teria perpetrado o golpe. Dessa forma, os revisionistas negam 

que possa existir uma relação de complementariedade entre democracia e 

reformas, de forma a legitimar como única opção viável as democracias 

liberais excludentes, nas quais as liberdades e direitos têm reduzida eficá-

cia no sentido de atenuar as desigualdades sociais. Tal visão reforça as 

versões apologéticas do golpe de 1964, e contribui para legitimar e atenuar 

as responsabilidades dos militares e da direita civil pela supressão da de-

mocracia (TOLEDO, 2004, p. 44-47).  

De fato, as teses revisionistas integram uma estratégia de legitimação 

de projetos políticos da extrema direita, a partir de uma distorção da his-

toriografia acadêmica, cujo alvo é tudo que é percebido como uma ameaça 

a sua ideologia. Como destaca o historiador Bruno Leal, o objetivo desses 

grupos é a manutenção de seus privilégios historicamente construídos, 

que depende fundamentalmente do controle da narrativa sobre o passado 

(NEHER, 2019).  

Assim, José Carlos Moreira da Silva Filho defende que o reforço da 

memória das vítimas da ditadura e dos que lutaram contra ela, além da 

promoção, do modo mais público possível, da justiça de transição, inclu-

sive nas salas de aula, é um antídoto necessário para desarmar o 

autoritarismo do presente (SANTOS, 2018). Deste modo, passa-se à aná-

lise do revisionismo histórico praticado pelo Estado brasileiro em relação 

ao regime militar, assim como seu impacto nos direitos à memória e à 

verdade das vítimas desse período, além da sociedade brasileira como um 

todo.  
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4 Violações à memória e à verdade  
 

Além das violações à memória e à verdade dos familiares de vítimas 

de graves violações de direitos humanos ocorridas durante a ditadura mi-

litar, em relação ao direito de conhecerem o ocorrido com seus familiares, 

é possível apontar violações desses direitos humanos no contexto pós-de-

mocrático vivenciado pelo Brasil.  

Tal situação atingiu seu ápice com a posse do 38º Presidente do Brasil 

– apontado como um representante da “nova direita radical” –, Jair Bolso-

naro, no dia 1 de janeiro de 2019. Dessa forma, a mestre em ciência política, 

Priscilla Cabral Dibai, constata um alinhamento direto desta figura política 

à ideologia da direita radical, manifestada nas categorias teóricas do Es-

tado forte; da Antidemocracia; do Nacionalismo de ataque e exclusão de 

grupos; da xenofobia; do racismo; além de ofensivas e enredos extremados 

contra grupos percebidos como inimigos, com a utilização de teses cons-

piratórias e construção de bodes expiatórios (DIBAI, 2018, p. 145).  

Nesse sentido, o nacionalismo de Jair Bolsonaro está intrinsecamente 

relacionado ao militarismo; desde o início da sua carreira política esteve 

fortemente vinculado às Forças Armadas. Assim, o Presidente segue rea-

firmando, ao longo das décadas, a estratégia de supervalorizar, 

superempoderar e até inocentar os militares pelos crimes cometidos du-

rante a ditadura. No que tange à defesa do regime, Bolsonaro adota 

argumentos que variam do negacionismo histórico à defesa das políticas e 

ações adotadas. Por exemplo, por vezes este defende as torturas pratica-

das, alegando sua necessidade em um “contexto de guerra” ou “ameaça 

comunista”, enquanto em outras oportunidades nega a sua existência 

(DIBAI, 2018, p. 93-96).  

No início de seu mandato, em 26 de março de 2019, Jair Bolsonaro 

protagonizou uma polêmica ao determinar ao Ministério da Defesa que 
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fossem feitas comemorações em unidades militares, no dia 31 de março, 

que marca o início da ditadura militar no Brasil, em 1964 (DEUTSCHE 

WELLE, 2019). Tendo em vista tal determinação, o Ministério Público Fe-

deral emitiu nota pública afirmando que “é incompatível com o Estado 

Democrático de Direito festejar um golpe de Estado e um regime que ado-

tou políticas de violações sistemáticas aos direitos humanos e cometeu 

crimes internacionais” (BRASIL, 2019a).  

Dessa forma, no dia 29 de março de 2019, o Relator Especial sobre a 

promoção da verdade, justiça, reparação e garantias de não-repetição das 

Nações Unidas, Fabián Salvioli, exigiu que o Brasil reconsiderasse o plano 

para comemorar o golpe militar. Em seu comunicado, este ressaltou que é 

imoral e inadmissível a comemoração de um regime ditatorial em uma 

sociedade baseada no Estado de Direito (CONSELHO DE DIREITOS 

HUMANOS DAS NAÇÕES UNIDAS, 2019).  

Outrossim, o Relator Especial destacou o direito de todos os brasilei-

ros de conhecer a verdade acerca de crimes hediondos do passado, o que 

inclui a preservação da memória coletiva e a proteção contra argumentos 

revisionistas e negacionistas. Para mais, este enfatizou que constitui parte 

do direito à reparação e satisfação das vítimas um relato preciso das vio-

lações sofridas, de modo que tais celebrações podem revitimizá-las. Aliás, 

conforme o Relator, tais ações podem reforçar a impunidade que os per-

petradores de graves violações aos direitos humanos desfrutam no Brasil, 

dificultar esforços para impedir sua repetição, além de enfraquecer a con-

fiança da sociedade nas instituições públicas e no Estado de Direito.  

Não obstante, isso não impediu que, no dia 3 de abril de 2019, o go-

verno brasileiro mandasse um telegrama oficial à ONU afirmando que 

“não houve golpe de Estado em 1964” e que os 21 anos de regime militar 

foram necessários "para afastar a crescente ameaça de uma tomada 
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comunista do Brasil e garantir a preservação das instituições nacionais” 

(SENRA, 2019). 

Além disso, no dia 10 de junho de 2019, por meio do Decreto 9.831, o 

Presidente exonerou os onze integrantes do Mecanismo Nacional de Pre-

venção e Combate à Tortura, órgão do governo federal que monitora 

violações de direitos e atua para prevenir a prática de tortura (BRASIL, 

2019b). De acordo com a normativa, o órgão passou a ser formado apenas 

por integrantes não remunerados, o que, na opinião do ex-coordenador da 

entidade, Daniel Melo, equivale a sua extinção (PRAZERES; MELO, 2019). 

Diante disso, a Procuradoria Geral da República ajuizou no STF a 

ADPF 607, visando a suspender o Decreto referido, bem como declará-lo 

inconstitucional, visto que entendeu pela sua incompatibilidade com os 

compromissos internacionais assumidos pelo Brasil no combate à tortura 

(BRASIL, 2019c). Tal órgão igualmente enfatizou que o Decreto ofende os 

princípios constitucionais da dignidade humana, da legalidade, da separa-

ção de poderes e da vedação do retrocesso institucional. 

Cabe ressaltar, ainda, que o Subcomitê de Prevenção e Combate à 

Tortura (SPT) das Nações Unidas, se manifestou acerca da compatibili-

dade do Decreto 9.831/2019 com o Protocolo Facultativo à Convenção 

contra a Tortura, do qual o Brasil é signatário. Nesse sentido, o Subcomitê 

concluiu que o referido Decreto deveria ser revogado para assegurar que 

o sistema brasileiro de prevenção à tortura funcione de forma eficiente e 

independente, de acordo com as obrigações internacionais assumidas pelo 

Brasil (UNITED NATIONS, 2019). 

Acrescente-se a isto outras manifestações do Presidente Jair Bolso-

naro que desrespeitam a memória das vítimas da ditadura e de seus 

familiares: i) seu voto no impeachment da ex-presidenta Dilma Roussef, ao 

homenagear o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconhecido por 

torturá-la, entre outras vítimas (DIBAI, 2018, p. 76); ii) sua colocação de 
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que “quem procura osso é cachorro”, se referindo aos desaparecidos polí-

ticos da Guerrilha do Araguaia (PACHECO, 2019); iii) sua apologia à 

ditadura, afirmando que esta “foi nota dez”, inclusive “no amor ao pró-

ximo” (CARTA CAPITAL, 2019); entre outras.  

Dessa forma, é possível constatar a falta de compromisso democrá-

tico do atual presidente, inclusive demonstrando uma insatisfação em 

relação à democracia. A antidemocracia deste é percebida pela exaltação e 

defesa de regimes ditatoriais, pela posição anti-direitos humanos e a pos-

tura de ataque e vontade de exclusão de grupos. Entre esses grupos, 

destacam-se os “esquerdistas”, “petistas” e “comunistas”; a comunidade 

LGBTI+; e, os criminosos. No que se refere ao seu desapreço pelos direitos 

e garantias fundamentais, salienta-se a defesa da tortura como método de 

enfrentamento da violência urbana, além da intolerância ao pluralismo e 

aversão à diversidade (DIBAI, 2018, p. 122-129).   

Diante disso, realizou-se, na sede das Nações Unidas, em Genebra, na 

Suiça, o evento “Situação do direito à memória, verdade e justiça no Brasil: 

das políticas de transição ao negacionismo”, com a participação da OAB, 

do Instituto Vladimir Herzog e da Comissão Arns4. O objetivo de tal evento 

era informar os ataques à memória, à verdade e a justiça no Brasil, bem 

como o desmantelamento de políticas públicas relevantes à justiça transi-

cional (GALLI, 2019).  

Nessa oportunidade, o Relator da ONU, Fabián Salvioli asseverou que 

o negacionismo histórico não é eticamente válido, sequer juridicamente 

possível, pois implica em revitimizar as vítimas e, a nível jurídico, há que 

se respeitar o princípio do desenvolvimento progressivo, que impõe a não 

 
4 A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos Dom Paulo Evaristo Arns é composta de 20 personalidades do mundo 
político, como juristas, acadêmicos, intelectuais, jornalistas e militantes sociais de distintas gerações. O grupo atua 
de forma voluntária e suprapartidária. Seu nome é uma homenagem ao Cardeal Dom Paulo Evaristo Arns (1921-
2016), Arcebispo Emérito de São Paulo. 
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regressão. Ocorre que, segundo ele, se a verdade obtida através do traba-

lho de órgãos sérios, independentes, metodológicos e eficazes, como as 

Comissões da Verdade, não é seguido com cuidado pelo Estado e por polí-

ticas posteriores de memória, nos mais variados ambientes, as 

possibilidades de retrocesso são muito mais altas. Assim, quando ao invés 

da realização de pedidos de desculpas, se negam os fatos e se questiona o 

trabalho de tais órgãos, as vítimas são revitimizadas, o que é inaceitável 

(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, 2019).  

Na visão do Relator, é um erro insistir contra questões já universal-

mente aceitas, como, por exemplo, o repúdio à tortura, que é unânime e 

universal. Sendo assim, os Estados devem cumprir suas obrigações inter-

nacionais, como promover justiça e reparar integralmente as vítimas, 

derrogar as leis de impunidade, aplicar os entendimentos internacionais 

através do Poder Judiciário, assim como tomar medidas para avançar a 

uma sociedade centrada na diversidade e no respeito aos direitos huma-

nos.  

Pelo exposto, percebe-se que, não obstante o Brasil esteja imerso em 

um momento pós-democrático, no qual o pensamento autoritário parece 

dominar o contexto político, faz-se necessário fortalecer as políticas públi-

cas de participação popular e a incorporação de valores políticos 

democráticos nesse processo (SPAREMBERGER; BECKER, 2018, p. 67). 

Deste modo, é igualmente importante que as instituições democráticas e a 

sociedade civil organizada sigam na defesa dos direitos e garantias consti-

tucionais.  

 
Conclusão 
 

Os direitos à memória e à verdade são considerados essenciais para 

o funcionamento pleno da democracia e das instituições do Estado de Di-

reito. Deste modo, além da construção de uma sociedade justa e igualitária, 
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a conservação e a difusão da verdade são necessárias para que se possa 

romper com um passado autoritário, de forma a consolidar a ordem de-

mocrática. 

Conquanto, conforme enfatizou-se ao longo da pesquisa, o Brasil vi-

vencia um contexto de abandono do Estado Democrático de Direito, que 

se caracteriza pelo completo desaparecimento dos limites rígidos ao exer-

cício do poder, configurando o que se denomina de pós-democracia. 

Assim, a exceção do Brasil de hoje se vincula, em grande parte, com a ex-

ceção do passado ditatorial, já que o país nunca rompeu com a sua tradição 

autoritária. 

Nesse contexto, é comum o surgimento de teses revisionistas e nega-

cionistas acerca de eventos traumáticos do passado, que visam a legitimar 

projetos políticos e manter privilégios historicamente construídos. No Bra-

sil, estas são frequentemente utilizadas por atores jurídicos e políticos, 

assim como autoridades estatais, incluindo o governo atual e o Presidente 

da República, Jair Bolsonaro. 

Deste modo, conclui-se que o Brasil continua a violar os direitos à 

memória e à verdade das vítimas da ditadura militar e da sociedade brasi-

leira como um todo. Nesse sentido, as vítimas de graves violações de 

direitos humanos e seus familiares são revitimizados, na medida em que 

o Estado brasileiro nega os fatos históricos. 

Assim, depreende-se que, cabe às instituições democráticas e aos ato-

res jurídicos, políticos e sociais comprometidos com a defesa dos direitos 

humanos salvaguardar os princípios e garantias assegurados pela Carta 

Magna. Há a necessidade de fortalecimento dos valores políticos democrá-

ticos em todos os espaços possíveis, aliado a promoção de políticas públicas 

transicionais efetivas. Somente assim, os cidadãos brasileiros serão empo-

derados para reconhecer, sob sua própria perspectiva, os acontecimentos 
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históricos do passado, de forma a romper com o pensamento autoritário 

que parece dominar o cenário jurídico brasileiro. 
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A luta decolonial das mulheres negras 
pelo enegrecer da hermenêutica constitucional 

 
Tiago Resende Botelho 1 

Vivian Tomaz de Oliveira 2 
 
 
Introdução 
 

Sabe-se que, na história das Constituições brasileiras, a Constituição 

de 1988, promulgada logo após o fim da ditadura militar, representou um 

avanço para a população negra, não só por evidenciar em seu conteúdo a 

repulsa ao racismo, mas por assegurar direitos e garantias fundamentais 

que impactariam diretamente esse grupo, já que, desde a colonização, ne-

gros e negras sempre estiveram à margem, experimentando as piores 

condições de vida. 

Pois bem, levando em consideração a hierarquia de corpos imposta 

pela colonização e perpetuada pela colonialidade do poder, do saber (epis-

temológica) e do ser (ontológica), é possível dizer que as mulheres negras 

ainda estão na base da pirâmide social, isto é, em decorrência do gênero e 

da raça, essas mulheres são os corpos mais distantes do ideal pensado pelo 

Estado como cidadão brasileiro, e isso se reflete no acesso aos direitos e 

garantias fundamentais dispostos na Constituição Federal de 1988. 

Nesse sentido, diante dessa dicotomia entre o que a Constituição Fe-

deral assegura e o que de fato tem eficiência prática para as mulheres 

negras nos dias atuais, a presente pesquisa busca questionar a efetividade 
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2 Bacharel em Direito (UEMS), Advogada e membra da Comissão de Direitos Humanos da OAB, subseção Dourados-
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do texto constitucional, apresentando os possíveis motivos que levam as 

mulheres afro-brasileiras a permanecerem ocupando espaços subalterni-

zados, mesmo após a participação significativa do movimento de mulheres 

negras e do movimento negro na Constituinte de 1987-1988, fruto da luta 

decolonial que pressionou o Estado para que as pautas relacionadas às mu-

lheres negras fossem discutidas e incluídas no texto constitucional.  

A relevância dessa pesquisa consiste em demonstrar a ineficiência 

prática da Constituição Federal para as mulheres afro-brasileiras nos dias 

atuais. Essa falta de efetividade dos direitos constitucionais das mulheres 

negras, conforme será apresentado adiante, ao contrário do que se tenta 

propagar, é decorrente de uma escolha racional do Estado. Segundo o 

INFOPEN (2018), as negras são maioria nas penitenciárias, as mais pro-

pensas a sofrerem violência obstétrica, as que menos acessam o mercado 

de trabalho e, consequentemente, as que menos acessam o ensino supe-

rior. Tudo isso é efeito das estratégias do Estado, que tem como principal 

objetivo a manutenção dos privilégios da branquitude.  

Assim sendo, a presente pesquisa busca apresentar a importância do 

enegrecimento da hermenêutica constitucional, a partir da luta decolonial 

das mulheres negras, considerando a influência dos ideais coloniais na atu-

alidade, mesmo após o advento do constitucionalismo latino-americano, 

que trouxe como proposta a erradicação das desigualdades sociais. A pro-

blemática discutida está em torno da falta de efetividade dos direitos e 

garantias fundamentais das mulheres negras dispostos na Constituição 

Federal de 1988, mesmo estando o movimento de mulheres negras e o 

movimento negro entre os principais responsáveis pelos direitos assegu-

rados pela Constituição.  

Após 31 anos do constitucionalismo latino-americano, as afro-brasi-

leiras permanecem experimentando as piores condições de vida, em 

decorrência da invisibilização da raça e do racismo como base estrutural 
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do Estado brasileiro. Para isso, o método utilizado nesta pesquisa foi o de-

dutivo e o procedimento metodológico foi a revisão bibliográfica e a análise 

de dados que demonstram a realidade das mulheres negras, confron-

tando-os com os direitos dispostos na Constituição Federal de 1988. A 

conclusão a que se chega é que, mesmo apresentando um projeto de soci-

edade plural em suas letras, a Constituição exclui, no cotidiano, as 

mulheres negras, que seguem ocupando lugares subalternizados, em de-

corrência da estratificação racial advinda do projeto de modernidade-

colonialidade.  

Os 322 anos de colonização ainda impactam a vida dessas mulheres 

nos dias atuais. Entretanto em decorrência da colonização e da coloniali-

dade, a condição de subalternidade das afro-brasileiras está naturalizada. 

A Constituição Federal, promovida como cidadã, na verdade é interpretada 

a partir da perspectiva de uma minoria secularmente privilegiada, se-

guindo os pressupostos da igualdade formal, o que, além de ser 

insuficiente para assegurar os direitos e garantias fundamentais a todas e 

todos, é estratégia de manutenção dos privilégios da branquitude, pois 

uma interpretação constitucional que negligencia a estrutura de raça e gê-

nero da população e pressupõe uma igualdade puramente simétrica 

permite a reprodução da exclusão social e promove a discriminação. Dessa 

forma, mesmo a Constituição Federal de 1988 sendo considerada um 

avanço significativo, permanece insuficiente, uma vez que é preciso ene-

grecer a hermenêutica constitucional brasileira. 

 
1. O constitucionalismo brasileiro e a ausência das mulheres negras 
 

A homogeneização da mulher no direito, em especial nos textos cons-

titucionais que ora serão descritos, é uma técnica construída pelo 

patriarcado branco decorrente da colonialidade, que se desdobra em colo-

nialidade do poder, do ser (ontológica) e do saber (epistemológica). 
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Seguindo esse entendimento, é preciso analisar o constitucionalismo 

branco brasileiro e demonstrar o lugar que as mulheres negras ocuparam 

e ainda ocupam nas Constituições no decorrer da história – nunca per-

dendo de vista a disparidade de oportunidades entre mulheres negras e 

brancas, visto que as legislações, quando passaram a tratar da mulher, 

buscavam garantir direitos às mulheres brancas, e não às negras.  

Contudo, afirmações como “somos todos iguais”, “a legislação é des-

tinada a todas as cidadãs brasileiras”, “o Brasil não tem cor”, entre outras, 

se tornaram justificativa para a produção de uma legislação que não traz 

em sua literalidade a mulher à qual se pretende garantir direitos, e com 

isso a mulher negra continuou ocupando os mesmos espaços subalterni-

zados sem que esse lugar fosse questionado por aqueles que estavam e 

ainda estão no poder, ou seja, se a legislação tutela a todas, porque a mai-

oria do todo não avança na mesma proporção que a minoria? 

A resposta a que se chega é que a colonialidade naturaliza a condição 

da mulher negra e, de forma estratégica, desconstrói os questionamentos 

quanto aos discursos hegemônicos, que dão origem a uma legislação su-

perficial e puramente teórica. Apesar de o movimento negro brasileiro 

sempre apontar essa problemática, a população negra também foi ensi-

nada a propagar a negação às diferenças, que sempre foram 

condicionantes para o alcance de lugares de poder e visibilidade. Sobre a 

questão, Freire (1987) afirma que o opressor impõe ao oprimido a natura-

lização do seu “eu” como inferior, que é justamente o que Sales Júnior 

(2006) chama de domesticação racial. 

Pois bem, tendo essa ideia de domesticação racial e de reprodução do 

pensamento do opressor pelo próprio oprimido, é importante demonstrar 

panoramicamente como se deu a construção da legislação constitucional 

com relação às mulheres em geral, sem perder de vista a condição das 

mulheres negras no momento histórico apresentado. 
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Santos (2009) explica que a primeira Constituição brasileira, por si-

nal a mais duradoura até o presente momento, foi a Constituição Imperial 

do ano de 1824. Esta referiu-se às mulheres somente quando dispôs sobre 

a sucessão imperial (artigos 116 e seguintes), isto é, quando explicitou 

como se daria a ocupação do trono. Nesse contexto histórico, as mulheres 

negras ainda eram escravizadas, ou seja, sequer eram consideradas seres 

humanos. Com isso, é evidente que a Constituição Imperial fez referência 

às mulheres brancas, já que estas eram as que poderiam herdar o império.  

No período imperial, as mulheres e os escravos, segundo Santos 

(2009), eram os excluídos políticos, já que somente se consideravam cida-

dãos os homens acima de 25 anos com uma determinada renda. Aqui é 

importante demonstrar que, se o grupo “escravos” refere-se à população 

negra (homens e mulheres), as mulheres de que a autora trata são as mu-

lheres brancas. Assim, pode-se dizer que as mulheres negras, antes de 

serem mulheres, eram escravas, ao passo que as brancas já eram mulheres 

mesmo que o gênero as tornasse inferiores e hipersexualizadas.  

Salienta-se que o patriarcado advindo da Europa, como exposto an-

teriormente, deu ao homem branco o poder econômico, social, político e 

inclusive o poder de comando sobre o corpo da mulher. As mulheres nesse 

período eram propriedades de seus pais e depois de seus maridos, não 

tendo sequer direito sobre seus próprios corpos. Todavia, a opressão se-

xista sofrida pelas mulheres brancas era diferente da opressão imposta às 

mulheres negras, visto que, como explica Carneiro (2003), as mulheres 

negras estavam sujeitas a diversas formas de opressões que ultrapassavam 

as questões de gênero, oriundas do patriarcado.  

Conforme afirma Santos (2009), no ano de 1879 foi permitido que as 

mulheres cursassem o ensino de terceiro grau, apesar dos preconceitos 

existentes. A pergunta a fazer é: que mulheres conseguiriam cursar o ter-

ceiro grau no ano de 1879, considerando que nesse ano as mulheres negras 
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ainda eram escravas? A resposta já está subentendida na própria per-

gunta, pois, apesar da promulgação da Lei do Ventre Livre, em 1871, que 

foi uma forma bem estratégica de formalizar o processo de enfraqueci-

mento/fim da escravidão e de manter os negros à margem, as crianças que 

nasceram após a lei, no ano de 1879, tinham apenas 8 anos (as que sobre-

viveram) e muitas se tornaram mendigas, já que não mais poderiam ser 

escravizadas e não possuíam qualquer respaldo para sobreviver, logo não 

tinham condição alguma de acesso à educação, por mais precarizada que 

fosse. 

Segundo Sales Júnior (2006), em 1891 foi promulgada a primeira 

Constituição Republicana. Essa Constituição ampliou os direitos políticos 

e civis, entretanto somente para os homens brancos. Conforme explica o 

autor, os homens negros foram indiretamente excluídos devido ao requi-

sito da alfabetização. Considerando que isso ocorreu logo após o “fim” do 

regime escravocrata, é óbvio que não havia como os homens negros aces-

sarem as urnas.  

A Constituição de 1891 não fez referência a direitos destinados às mu-

lheres. Santos (2009) argumenta que não houve negativa expressa de voto 

à população feminina porque esta sequer era vista como detentora de di-

reitos, assim como os mendigos e analfabetos, que, em outras palavras, 

eram a população negra de forma geral. Na Constituição de 1891 as mu-

lheres brancas não eram consideradas cidadãs, entretanto sempre 

ocupavam espaço de superioridade em relação às mulheres negras, não só 

economicamente, mas também subjetivamente. 

Santos (2009) esclarece ainda que, após a instauração do regime re-

publicano e a criação das Constituições dos Estados da Federação seguindo 

a Constituição Federal, o conceito de cidadania passou a ser calcado a par-

tir de um sistema de estratificação ocupacional, em que a regulamentação 

das profissões, a carteira de trabalho e sindicatos regulados pelo Estado 
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passaram a constituir os três parâmetros básicos de cidadania no Brasil. 

Com isso, o capitalismo industrial, o comércio e as fábricas, passaram a 

absorver gradativamente as mulheres.  

As mulheres brancas começaram a alcançar a independência quando 

o mercado de trabalho passou a absorvê-las, obviamente que com suas 

ressalvas. Contudo, as mulheres negras, em que pese desconhecessem a 

independência, já estavam trabalhando arduamente, antes e depois da es-

cravidão; a sobrevivência das mulheres negras se construiu sobre uma 

dolorosa história de trabalho degradante e mal remunerado, isso quando 

remunerado.  

No ano de 1932 haviam se passado apenas 44 anos da Lei Áurea. Le-

vando em consideração que a população negra foi completamente 

desamparada a ponto de muitos “optarem” por continuar “trabalhando” 

para os senhores de engenho, no momento em que as mulheres brancas 

estavam adquirindo o direito ao voto, muitas das mulheres negras ainda 

estavam em condição de escravizadas e outras em situação de rua. Além 

disso, tendo em vista o racismo da época, as mulheres negras não eram 

vistas como sujeitos, o que era completamente natural e por muito tempo 

não causou qualquer espanto, até mesmo no próprio movimento femi-

nista, que estava se desenvolvendo no país.  

Carneiro (2003) explica que o movimento feminista brasileiro esteve 

por muito tempo aprisionado à visão eurocêntrica e universalizante das 

mulheres, o que resultou na incapacidade de reconhecer as diferenças e 

desigualdades existentes no universo feminino, a despeito da identidade 

biológica. Com isso, “as vozes silenciadas e os corpos estigmatizados de 

mulheres vítimas de outras formas de opressão, além do sexismo, conti-

nuaram no silêncio e na invisibilidade” (CARNEIRO, 2003, p. 2). 

Também Sales Júnior (2006) lembra que a Constituição Federal de 

1934 passou a trazer como preceito constitucional a proibição da 
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discriminação racial, entretanto somente em 1951 entrou em vigor a lei 

que regulamentava tal preceito. O autor alega que tal avanço não conduziu 

à erradicação da discriminação, apenas contribuiu para a constituição de 

um “racismo implícito”, naturalizado e inquestionável, que se estruturou 

e está presente até os dias atuais.  

A Constituição de 1937 foi uma espécie de retrocesso, pois estava a 

serviço do detentor do poder e, como salienta Santos (2009), ficou conhe-

cida como a Constituição semântica, sem normatividade alguma. Já a 

Constituição de 1946 retomou os direitos retirados em 1937 e, conforme 

ainda expõe Santos (2009), foi chamada de Constituição populista, isso 

mesmo considerando que naquele momento os direitos civis e políticos 

estavam bem fragilizados.  

A autora explica que em 1946 as mulheres ainda eram excluídas e 

inferiorizadas, entretanto houve muita luta do movimento feminista para 

modificar a legislação constitucional e infraconstitucional, o que trouxe al-

guns avanços para a população feminina da época – destaca-se que isso 

ocorreu 58 anos após a promulgação da Lei Áurea. Com um olhar mini-

mamente crítico e histórico é possível perceber que as mulheres negras, 

por sofrerem outras formas de opressão que não somente o sexismo, ainda 

estavam bem distantes de alcançarem os diretos pleiteados pelo movi-

mento feminista da época. 

Assim sendo, é possível demonstrar que as mulheres brancas, no de-

correr da história, apesar das opressões de gênero, galgavam direitos que 

as mulheres negras não eram capazes de exercer, isso já nos anos 1950, 

em média 45 anos antes da nossa Constituição atual.  

A Constituição de 1967 foi resultado do golpe militar e recebeu no ano 

de 1969 uma emenda considerada por alguns constitucionalistas uma es-

pécie de nova Constituição de caráter outorgado. Foi por meio dela que se 

legalizou a ditadura no Brasil.  
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Apesar de a ditadura militar não ser exatamente o conteúdo a ser 

aprofundado neste momento, é importante não perder de vista que o mo-

vimento negro foi fortemente perseguido nesse período, inclusive muitos 

líderes foram torturados e mortos.  

Santos (2009) afirma que no período de ditadura militar o feminismo 

eclodiu na Europa e em outros países, contudo no Brasil isso não era pos-

sível, pois o cenário era caótico e completamente repressor. A autora 

pontua que ainda assim as mulheres se organizaram em um movimento 

sem bandeiras partidárias, composto em sua maioria por mulheres que 

tiveram seus companheiros torturados. Tal movimento foi muito apreci-

ado pela sociedade e ensejou a instauração da comissão parlamentar de 

inquérito no ano de 1977 para investigar a situação da mulher no mercado 

de trabalho e demais atividades, assunto que se discute ainda hoje.  

Nesse momento, o movimento feminista se aproximou das causas 

populares justamente devido à participação de mulheres advindas de es-

paços subalternos (negras, indígenas etc.). Isso proporcionou que as 

mulheres negras, sob o rótulo da pobreza e desigualdade, fossem de certa 

forma abarcadas por alguns direitos pleiteados pelo movimento. Contudo, 

como observa Carneiro (2003), as mulheres negras e indígenas sofrem 

várias outras formas de opressão além do sexismo, motivo pelo qual suas 

pautas são mais amplas e mais complexas. 

Carneiro (2003) ainda utiliza a expressão “enegrecer o feminismo” 

para falar da trajetória das mulheres negras no movimento feminista bra-

sileiro. Segundo a autora, enegrecer o feminismo é demonstrar a 

identidade branca do feminismo e revelar a insuficiência teórica e prática 

política para integrar as diferentes expressões do feminino construído em 

sociedades multirraciais e pluriculturais. O racismo advindo da coloniza-

ção hierarquiza racialmente os corpos, o que causa uma equalização social 

intragênero; o feminismo sob a ótica das mulheres negras é relativo à 
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condição de mulher, negra e na maioria das vezes pobre, o que resulta em 

demandas específicas e que não podem ser tratadas sob a rubrica da ques-

tão de gênero de forma relativizada, sem levar em conta a especificidade 

das mulheres negras.  

O período de ditadura militar perdurou até 1985; em 1988 foi decre-

tada e promulgada a Assembleia Nacional Constituinte, que, segundo 

Santos (2009), deu forma ao regime político com a alteração da divisão 

administrativa, a concessão de maior autonomia aos municípios, a ampli-

ação dos direitos sociais e das atribuições do poder público, além de outros 

importantes avanços constitucionais.  

Destarte, para Carneiro (2003) o enegrecimento do feminismo e o 

fortalecimento das mulheres negras vêm resultando, desde meados dos 

anos 1980, a criação de diversas organizações de mulheres negras que se 

espalham em nível nacional. A partir disso, temas fundamentais da agenda 

feminista passaram a ser discutidos à luz dos efeitos do racismo e da dis-

criminação racial, motivo essencial para o processo de redemocratização e 

inserção de diversos direitos sociais constantes na Constituição de 1988.  

 Carneiro (2003) afirma que a Constituição Federal de 1988 contem-

plou cerca de 80% das propostas do movimento de mulheres, o que, 

segundo essa autora, mudou radicalmente os status jurídicos das mulhe-

res no Brasil, pois, apesar das contradições, de certa forma a Constituição 

de 1988 desistiu do pátrio poder. Santos (2015) acrescenta que Benedita 

da Silva foi uma das mulheres mais importantes na articulação de deman-

das do movimento negro na constituinte 1987-1988; ela saiu do 

movimento de favelas para ser vereadora no Rio de Janeiro, deputada fe-

deral constituinte, senadora e governadora do Estado do Rio de Janeiro. 

Segundo Santos (2009), a Constituição de 1988 trouxe dispositivos 

importantes para o fim da discriminação contra as mulheres, assim como 
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também significou um avanço para a população negra, embora na prática 

ainda tenha muito a ser alcançado.  

Gomes et al. (2018) apresentam o papel do movimento negro na in-

serção dos direitos relacionados às questões raciais e sociais presentes no 

texto constitucional e o significado desses direitos para a construção da 

democracia brasileira. Segundo os autores, as demandas, as negociações, 

os avanços e os limites da luta política e constitucional pelos direitos da 

população negra realizados pelos poucos parlamentares negros da época e 

pelo movimento negro em geral são constantemente escamoteados. Dessa 

forma, nas palavras desses autores, é preciso dar visibilidade à luta deco-

lonial dos negros e negras e incluir os direitos pleiteados por eles na 

Constituição Federal de 1988.  

No início dos anos 1980 reconheceu-se que a luta contra o racismo 

não poderia acontecer separada da luta pela democracia. Assim, o movi-

mento negro agiu de forma intensa no processo de retomada democrática. 

Iniciado o período de instauração da Assembleia Constituinte (1987-1988), 

com o objetivo de pautar a questão racial na Constituição, negros e negras 

organizaram encontros municipais e estaduais, discutindo estratégias de 

participação na Constituinte (GOMES et al., 2018). 

Nesse sentido, sabe-se que a luta contra a hegemonia branca nunca 

foi pacífica, e no caso da Constituição Federal não foi diferente. Gomes et 

al. (2018) explicam que a recepção do tema racial na Constituinte suscitou 

reações. Vários argumentos contrários foram apresentados, e um deles foi 

de que o racismo não deveria ser pautado na Constituição Federal de 

forma específica, pois causaria uma divisão da classe operária; outro era a 

propagação da democracia racial que negligenciava a situação marginali-

zada dos negros. Além da argumentação, as pautas raciais sofreram várias 

outras formas de boicote. A criação de uma subcomissão, por exemplo, 
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restringiu os debates raciais e limitou a discussão racial em diversos as-

pectos (GOMES et al., 2018). 

Contudo, mesmo sob dificuldades, o movimento negro apresentou 

suas propostas e participou da Constituinte. Gomes et al. (2018) conside-

ram o reconhecimento das terras quilombolas e a posterior criminalização 

do racismo as conquistas mais importantes advindas da atuação do movi-

mento negro. Além destas, o movimento negro também conquistou 

diversos direitos que beneficiaram não só a população negra como tam-

bém a população branca e pobre.  

Segundo Santos (2015), a partir de 1970 a estratégia de luta do movi-

mento negro passou a ser a formação de comitês de base para a criação de 

um movimento nacional. Foi nesse momento que surgiu o Movimento Ne-

gro Unificado – MNU. O fim do período militar foi marcado por uma 

grande estruturação do movimento negro no Brasil, inclusive a imprensa 

negra também voltou a ganhar força e visibilidade.  

Assim, a mobilização da pré-constituinte no início dos anos 1980 foi 

marcada por alguns nomes de mulheres negras que foram essenciais na 

participação do movimento negro na constituinte, dentre elas Lélia Gon-

zalez, Benedita da Silva, Jurema Batista, Gevanilda Silva e Matilde Ribeiro. 

Após a instalação da Assembleia Constituinte, Benedita da Silva passou a 

ser o principal nome a representar as mulheres negras nas reuniões da 

subcomissão instaurada para discussão das questões de raça e gênero 

(SANTOS, 2015). 

Pois bem, a constitucionalização das pautas raciais apresentadas pelo 

movimento negro, conforme o entendimento de Dalmau (2018), além de 

romper a hegemonia, também possibilitou o reconhecimento da plurali-

dade do Estado, que deu início a novos debates e, consequentemente, a 

novas tensões. Em resumo, a leve redução das desigualdades após a rede-

mocratização é também resultado do reconhecimento da diversidade do 
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Estado, ou seja, a Constituição de 1988 trouxe uma tentativa de quebrar o 

constitucionalismo hegemônico branco mantido pela colonialidade.  

Todavia, esse reconhecimento da heterogeneidade do Estado foi su-

perficial e construído sob a afirmativa da igualdade puramente simétrica; 

a Constituição foi e é utilizada para invisibilizar as condições subalterniza-

das de determinados grupos. Um exemplo é a generalização da pauta das 

mulheres pela legislação infraconstitucional ancorada na justificativa da 

igualdade disposta na Constituição Federal – igualdade esta que nunca po-

derá ser efetiva se o Estado não promover ações específicas para cada 

grupo subalternizado. 

 
2. Há direitos fundamentais para as mulheres negras? 
 

Compreendendo o processo de subalternização e perpetuação dos 

ideais coloniais por meio da colonialidade, faz-se com que se perceba que 

o constitucionalismo latino-americano, no qual a Constituição de 1988 

adentra, mesmo sendo um avanço, não causou o impacto positivo que de-

veria. Segundo Dallari (1993), a Constituição brasileira revela a 

permanência parcial de uma herança colonial, em que o domínio continua 

nas mãos das elites conservadoras e reacionárias. 

Para demonstrar a falta de diálogo entre o texto constitucional brasi-

leiro e o cotidiano das mulheres afro-brasileiras, analisam-se alguns 

incisos específicos do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, retra-

tando, a partir dos dados, quão violenta e desumana é a não efetividade da 

Constituição Federal. Um Estado que nega a sua composição heterogênea 

e camufla as condições precárias de sobrevivência da maioria da população 

pratica genocídio. Enegrecer a interpretação do texto constitucional evi-

dencia o abismo existente entre o “ser e o dever ser”, entre os direitos 

fundamentais e o cotidiano das mulheres negras, pois, enquanto o olhar 
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voltado para a Constituição Federal for branco, os indivíduos tutelados por 

ela também serão.  

O inciso I do referido artigo assegura a igualdade entre homens e 

mulheres, direito positivado como forma de reparação à hierarquia de gê-

nero imposta desde a colonização – período no qual se corporificou o 

patriarcado branco, que por consequência desencadeou significativas de-

sigualdades de gênero.  

Assim, quando a Constituição garante a igualdade de gênero de ma-

neira universalizada, camufla a composição heterogênea da população e as 

desigualdades intragênero consequentes dela, visto que mulheres negras 

não estão e nunca estiveram em paridade de direitos com as mulheres 

brancas – isto considerando que as mulheres brancas também nunca exer-

ceram os mesmos direitos que os homens brancos.  

Estes, dentro da hierarquia social estruturada no Brasil, estão no topo 

do privilégio, enquanto as mulheres negras, na base da subalternização. A 

interpretação da Constituição Federal a partir do olhar da mulher negra 

brasileira e suas especificidades sugerem diversos questionamentos, pois, 

se nem mesmo as mulheres brancas, após a promulgação da Constituição, 

exercem direitos iguais em relação aos homens brancos, onde está a igual-

dade de gênero para as mulheres negras? Se as mulheres brasileiras 

sofrem as mesmas opressões de gênero, como tanto afirma o senso co-

mum, por que as negras ocupam 62% das penitenciárias femininas? 

(INFOPEN, 2018). Por que se suicidam 36% mais que as mulheres bran-

cas? (BRASIL, 2018, p. 16). 

Mesmo após 26 anos da promulgação da Constituição Federal, as mu-

lheres negras experimentaram no ano de 2014 o maior aumento absoluto 

da taxa de desemprego, chegando aos 80%, enquanto e a menor taxa de 

desemprego foi a dos homens brancos, em 4,6%; as afro-brasileiras são 

50% mais vulneráveis ao desemprego que as brancas (IPEA, 2018). 
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As negras sempre experimentam situações que as brancas jamais ex-

perimentariam em decorrência da união de dois fatores: o racismo e a 

pobreza. A pobreza porque impede o acesso a condições básicas de sobre-

vivência, que é a realidade da maioria esmagadora das mulheres negras; e 

o racismo porque inferioriza essas mulheres pela sua própria condição on-

tológica de “ser”, o que as atinge psicológica, física e socialmente, 

independentemente de classe social, ou seja, todas as mulheres negras, po-

bres ou não, são invisibilizadas pelo texto constitucional.  

É possível dizer, ainda, que, se a Constituição produzisse efeitos exa-

tamente conforme a intenção do legislador, as negras continuariam 

ocupando lugares inferiorizados, visto que a colonialidade garante à bran-

quitude uma conjuntura na qual a população negra sempre está à margem 

e os brancos sempre levantando a falsa bandeira da igualdade advinda da 

democracia racial. Isso significa que, apesar do reconhecimento da história 

de dor e sofrimento da população negra e dos direitos dispostos na Cons-

tituição Federal de 1988, a branquitude nunca abriu mão de seu lugar de 

privilégio e jamais assumiu sua responsabilidade na construção do negro 

como “não sujeito”.  

É nesse sentido que os direitos fundamentais das mulheres negras 

estão sempre em xeque; enquanto as mulheres brancas reivindicam salá-

rios melhores, as negras se desdobram para sobreviver em meio à dor, 

miséria e violência. A luta do movimento feminista branco é legítima e 

precisa ser debatida, todavia é insuficiente para atender as especificidades 

das mulheres negras. Além disso, é necessário considerar que o racismo já 

foi praticado pelo próprio movimento feminista branco, que por muito 

tempo invisibilizou as mulheres marginalizadas, negras e indígenas.  

O inciso III do artigo 5º da Constituição Federal dispõe que “ninguém 

será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” 

(BRASIL, 2015).  
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Contudo, para a Pastoral Carcerária Nacional, as mulheres sofrem 

tortura desde o momento em que são abordadas, tratamento desumano 

que ocorre principalmente com as mulheres gestantes. No momento do 

parto, muitas são algemadas; a higiene é precária e seus filhos tomam ba-

nho em baldes de água – dados do presídio de Macapá, no Estado no 

Amapá, em 2014 (Pastoral Carcerária Nacional, 2015).  

 Outra denúncia feita pela Pastoral Carcerária é a tortura psicológica 

à qual as mulheres são expostas quando separadas de seus filhos, com seis 

meses de idade, e todo o sofrimento mental pela falta de autonomia na 

educação e nos cuidados com estes; muitas mães perdem o contato com 

os filhos e são abandonadas pelos familiares e maridos, que na maioria dos 

casos são responsáveis pelos crimes cometidos por elas. Além dos abando-

nos, é preciso enfatizar que o sistema prisional foi criado por homens e 

para homens; as mulheres que são presas são tratadas como “homens que 

menstruam”, afirma uma das entrevistadas no documentário As mulheres 

e o cárcere (Pastoral Carcerária Nacional, 2015).  

Levando em consideração que as mulheres negras compõem a maio-

ria da população das penitenciárias femininas, elas são torturadas de todas 

as formas possíveis, desde o momento da prisão até a saída do presídio. É 

o remodelamento do sistema colonial no qual se originou o direito criminal 

brasileiro. Essas mulheres sempre foram torturadas fisicamente e psicolo-

gicamente, na escravidão, no pós-escravidão, na ditatura militar e nos dias 

atuais. Toda penitenciária carrega consigo um pouco da senzala e do navio 

negreiro.  

A própria separação de mães e filhos remete muito ao projeto de coi-

sificação do corpo e da subjetividade das mulheres negras advindo da 

colonização, o que dá ao Estado o poder de tratá-las como não sujeitos. Os 

incisos XLIX e L do artigo 5º da Constituição Federal de 1988 garantem a 
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integridade física e moral dos presos e boas condições para que as mulhe-

res presidiárias permaneçam com seus filhos no período de amamentação.  

Ocorre que, como demonstram os dados referentes às condições de 

amamentação e cuidados com os filhos das mulheres encarceradas, tais 

direitos não são efetivos. Segundo o INFOPEN (2018), apenas 55 estabele-

cimentos prisionais em todo o Brasil possuem celas com dormitórios 

adequados para gestantes; 14% das unidades femininas contam com ber-

çário e/ou centro de referência materno-infantil, que compreendem os 

espaços destinados a bebês com até 2 anos de idade; nas penitenciárias 

femininas, apenas 42% dos estabelecimentos mantêm áreas para visita-

ção; nas mistas o número é ainda menor, apenas 34% (INFOPEN, 2018). 

Em contrapartida, 74% das mulheres encarceradas no Brasil são mães, 

sendo 62% delas negras. No ano de 2018, a quantidade de crianças de 0 a 

6 meses e de 3 anos ou mais era a maior, 242 e 642, respectivamente 

(INFOPEN, 2018). Esses dados são apresentados constantemente pela Pas-

toral Carcerária Nacional para denunciar o tratamento desumano 

experimentado por mulheres presidiárias.  

Essa situação deplorável faz com que crianças negras sejam separa-

das brutalmente de suas mães todos os dias pelo Estado, conjuntura que a 

cada ano piora. Segundo o INFOPEN (2018), o encarceramento de mulhe-

res aumentou exponencialmente nos últimos anos. 

A integridade física e moral das mulheres negras não é efetiva fora 

das penitenciárias, quanto mais dentro delas. Segundo Gomes et al. 

(2018), o direito à vida é o pressuposto para todos os outros direitos. Pres-

supõe um bom emprego, uma boa assistência médica, moradia digna, 

entre outros direitos. Todavia, nega-se diariamente à juventude negra o 

direito à vida, pois, além dos ataques policiais, o Estado nega o direito a 

um trabalho digno, saúde de qualidade, educação e alimento. 
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Gomes et al. (2018) afirmam que o Estado condena negros e negras 

à morte. Segundo a autora, desde o pós-escravidão, a juventude negra vem 

sendo alvo de genocídio; o termo foi e é utilizado por autores e pelos mo-

vimentos negros desde então. Inclusive uma CPI da Câmara dos 

Deputados em 2015, instaurada para investigar a morte de jovens negros 

e negras, também ratificou a ideia do genocídio. Indo além, os autores 

mencionados esclarecem que as jovens negras, com idade entre 15 e 29 

anos, têm 2,19% mais chances de serem assassinadas do que jovens bran-

cas da mesma faixa etária. No ano de 2015 a taxa de homicídios de 

mulheres brancas diminuiu 7,4%, enquanto a de mulheres negras aumen-

tou 22%. 

O artigo 5º, em seus incisos VI, VII e VIII, assegura a liberdade de 

crença e a proteção de locais de culto e suas liturgias, além de dispor que 

“ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 

convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obri-

gação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, 

fixada em lei” (BRASIL, 2015). 

Entretanto, em contrapartida ao disposto na Constituição Federal, 

demonstram os dados do Ministério do Direitos Humanos (MDH), que em 

seis meses do ano de 2017 (janeiro a junho), foram registradas 169 denún-

cias de intolerância religiosa, sendo que, desse total, a maioria teve como 

vítimas praticantes de religiões de matriz africana (Candomblé, Umbanda 

e demais). O ano de 2016 foi o ápice dos ataques, com 756 denúncias; a 

laicidade do Estado brasileiro é uma completa falácia. Os jornais de grande 

repercussão no país registram com frequência ocorrências de destruição 

em terreiros, e o MDH demonstra que a cada quinze horas um relato por 

motivo de intolerância religiosa é registrado.  

Essa demonização das religiões de matriz africana é resultado da in-

feriorização da cultura que os negros trouxeram de diversos locais da 
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África com a travessia do Atlântico. A destruição dos templos de Umbanda 

e Candomblé, a dificuldade de isenção de imposto desses templos e a pró-

pria “cristianização” do Estado, que vai completamente contra a laicidade 

disposta na Constituição Federal, são efeitos do racismo originado na co-

lonização, que perpetuou praticas destruidoras por meio da colonialidade. 

Negar a fé de matriz africana é uma forma de violentar a ontologia. 

O inciso IX do artigo 5º também versa sobre a livre expressão inte-

lectual. Segundo esse dispositivo, o Estado brasileiro garante a produção 

intelectual, artística, científica e de comunicação independentemente de 

censura ou licença. Todavia, se o Estado brasileiro tutela a livre expressão 

intelectual, por que o espaço universitário continua sendo predominante-

mente frequentado por brancos? Por que as mídias, as produções artísticas 

e científicas são majoritariamente brancas?  

Há uma invisibilização e “demonização” de tudo que é produzido por 

negros e negras. Além disso, quando as produções são economicamente 

interessantes, estas, em sua maioria, conseguem ter visibilidade se publi-

cadas sob a chancela da branquitude, o que dá aos brancos o crédito da 

intelectualidade dos negros e camufla o aspecto de resistência das produ-

ções desses artistas, até porque quem mais acessa a educação institucional 

no Brasil são os brancos. Conforme o Censo da Educação Superior do 

INEP, em 2017 o número de matrículas em Universidades Públicas no Bra-

sil foi de 2.045.356, sendo que o número de pessoas brancas matriculadas 

era de 810.961, pardas 601.877 e pretas 183.443, isso considerando que a 

população negra, segundo o IBGE (2016), representa 54% do total da po-

pulação.  

Com relação às mídias, segundo a pesquisa intitulada “A cara do ci-

nema nacional”, produzida pelo Instituto GEMMAA, nos filmes de maior 

bilheteria entre o ano de 2002 e 2012, 84% dos diretores eram homens 

brancos, enquanto 13% eram mulheres brancas e 2% homens negros. 



288 | Democratas do Mundo, Uni-vos 

 

Nenhuma das diretoras era negra; dos roteiristas, 74% eram homens, 

sendo que 4% eram negros e 26% eram mulheres – não havia mulheres 

negras. Entre os atores e atrizes, 44% eram homens brancos, 14% ho-

mens negros, 36% mulheres brancas e 4% mulheres negras.  

Ademais, a política de cotas – fruto das conquistas do movimento ne-

gro –, criada para promover a inserção dos negros nas universidades, foi 

recebida com revolta por diversos segmentos da população. Inclusive, o 

partido Democratas ajuizou a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF 186 no ano de 2009, pleiteando a inconstitucionali-

dade das cotas raciais, na época institucionalizada pela Universidade de 

Brasília – UnB. A argumentação, em resumo, foi de que a discriminação 

supostamente existente no Brasil é puramente social e não racial, o que 

não tem fundamento algum; basta ter acesso aos dados oficiais já apresen-

tados para saber.  

Além disso, as cotas só foram objeto de questionamento quando o 

negro passou a ser o beneficiado, pois a primeira lei que garantiu cotas nas 

universidades públicas e gratuitas no Brasil foi a Lei n. 5.465/1968, conhe-

cida como a Lei do Boi, destinada aos filhos dos fazendeiros. 

Entretanto, é preciso ressaltar que as mulheres negras, mesmo sendo 

invisibilizadas pelo Estado, sempre encontraram alternativas de sobrevi-

vência e métodos de conscientização das novas gerações. Os terreiros, o 

samba, o hip hop e o funk foram e são espaços de resistência e mecanismos 

de valorização da beleza e ancestralidade dessas mulheres. Assim como a 

poesia e o artesanato. 

O inciso XI do artigo 5º da Constituição também assegura o direito 

dos brasileiros ao asilo inviolável, porém a distribuição espacial de negros 

e brancos no Brasil é bem definida, e a partir disso já se sabe a casa de 

quem é inviolável. Neto et al. (2007) fizeram uma análise da configuração 

espacial entre raças em algumas capitais brasileiras (Belo Horizonte, 
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Curitiba, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo) utili-

zando dados do Censo demográfico do ano 2000. O autor concluiu que nas 

regiões mais nobres, onde o nível de renda é mais alto, o número de bran-

cos ultrapassa a maioria; já nas regiões mais pobres o efeito é o oposto: os 

negros são maioria. O autor também destacou que em Salvador, onde mais 

de 70% da população é negra, os negros não se concentram somente em 

regiões pobres, porém as áreas com a menor proporção de pobres indicam 

maior predominância de brancos.  

Essa configuração permanece nos dias atuais. Segundo o IBGE 

(2016), no ano de 2013 os pretos e pardos estavam 73,5% mais expostos a 

viver em um domicílio com condições precárias do que os brancos. De 

2005 a 2015, os pretos e pardos representavam 75,5% da população com 

os 10% menores rendimentos do país. 

Diante dessa configuração espacial, é evidente que o Estado sabe exa-

tamente onde estão concentrados os “não sujeitos”. Mbembe (2016) 

observa que o Estado mata racionalmente; assim, de forma intencional e 

estratégica, negros e negras são alvos dos tiros da polícia.  

Nesse sentido, percebe-se que, apesar de os dados não estarem espe-

cificados por gênero e raça, o que já é uma forma de dificultar as pesquisas 

que procuram evidenciar as condições das mulheres negras, essas mulhe-

res são as que recebem o menor salário e, consequentemente, as que 

residem nos locais mais afastados, locais estes que estão constantemente 

em guerra, gerando a morte de diversas mulheres dentro de suas próprias 

residências.  

O inciso XXXVII da Constituição também veda a existência de juízo 

ou tribunal de exceção, em nome do Estado Democrático de Direito e da 

imparcialidade do juiz. Ocorre que, em todos os dados que refletem um 

lugar de inferioridade e subalternização, as mulheres negras são maioria. 

A pergunta a fazer é: será que nascer uma mulher negra é uma condição 
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que predispõe à ação arbitrária do Estado? O tribunal de exceção consiste 

em uma condenação arbitrária, parcial, na qual o Estado escolhe quem e 

como condenar a partir dos princípios que considerar relevantes. Assim, 

sendo o Brasil um país que possui o racismo em toda a sua estrutura or-

ganizacional, criminal e social, até que ponto o tribunal de exceção 

inexiste?  

As mulheres negras são 46% mais vulneráveis à pobreza (IBGE, 

2016), 50% mais vulneráveis ao desemprego (IPEA, 2018) e somente 

10,4% delas acessam o ensino superior (IBGE, 2019). Em contrapartida, 

elas ocupam 67% das penitenciárias, são assassinadas 63,4% mais que as 

brancas e são as mais atingidas pela violência doméstica. Segundo o IPEA 

(2016), 56% das mulheres que sofreram agressões físicas em 2009 eram 

negras, sendo que as agressões partem em maior frequência de seus ma-

ridos/companheiros.  

O inciso XLII do artigo 5º da Constituição Federal tipifica o racismo 

como crime inafiançável e imprescritível, estando o racista sujeito à pena 

de reclusão. Entretanto, o Código Penal, em seu artigo 140, § 3º, tipifica 

de forma bem parecida o crime de injuria racial, dando a ele pena mais 

branda e permitindo o pagamento de fiança. A explicação básica dos juris-

tas brasileiros para a diferenciação entre os dois crimes é que no primeiro 

o indivíduo fere uma coletividade em virtude da raça, e no segundo fere o 

indivíduo em sua honra subjetiva em razão da sua raça, cor, religião ou 

origem.  

É nesse sentido que Munanga (2016) alega que o racismo brasileiro é 

o crime perfeito. Ele existe, mas o racista não; ele exclui e mata duas vezes, 

a vítima e a consciência de toda a sociedade brasileira em torno da questão, 

mas o racista não se assume e detém meios de se camuflar – a democracia 

racial é o principal deles.  
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O inciso XLIII dispõe a respeito do crime de tráfico ilícito de entorpe-

centes, drogas e afins, a sua inafiançabilidade e insuscetibilidade de graça 

ou anistia, assim como os crimes de tortura, terrorismo e crimes hedion-

dos.  

Segundo Santoro et al. (2018), a guerra às drogas é uma guerra con-

tra as mulheres, na verdade contra as mulheres negras, pois, além de estas 

serem maioria nas penitenciárias, mais da metade delas são presas em de-

corrência do tráfico de entorpecentes, que em boa parte dos casos é 

cometido por incentivo do companheiro. Nas palavras de Borges (2018), o 

aumento exponencial do encarceramento de mulheres ocorreu após o iní-

cio da vigência da Lei de Drogas. Novamente o racismo e a pobreza são os 

motivos que levam essas mulheres ao envolvimento com as drogas. Essa 

aparente garantia constitucional tornou-se sentença de morte racializada. 

O Estado, além de não promover políticas de reparação histórica, margi-

naliza, encarcera e extermina mulheres negras de forma legal e 

institucionalizada.  

 
3. O enegrecer da hermenêutica constitucional para uma democracia em 
que caibam mulheres negras 
 

Diante do paralelo entre o dispositivo constitucional e a realidade das 

mulheres negras, conforme os dados apresentados, após três décadas de 

vigência, é perceptível a ineficácia racial e de gênero da Constituição Fede-

ral de 1988. Uma Constituição ineficaz demonstra uma democracia falha 

– para não dizer “falsa”. As mulheres afro-brasileiras resistem às opres-

sões raciais desde a travessia do Atlântico, e mesmo após a promulgação 

da dita “Constituição cidadã”, utilizada para promover o Estado, como diz 

Elza Soares, a carne mais barata do mercado continua sendo a carne negra 

(SOARES, 2002). 
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As mulheres negras permanecem ocupando as celas das penitenciá-

rias e acessando as piores moradias, os piores empregos, a pior educação, 

enfim, tendo seus direitos básicos inviabilizados. O corpo negro continua 

sendo alojamento das balas da polícia, campo aberto para a violência do 

Estado, ou seja, a referência do que se compreende por criminoso e hor-

rendo, como aduz Mbembe (2016), o próprio inimigo. Em outras palavras, 

o corpo negro é tudo o que está distante do tão vangloriado e tutelado 

cidadão de bem.  

Almeida (2019) pondera que o racismo, ao mesmo tempo que ali-

menta o Estado, é também por ele alimentado. Isso quer dizer que a 

exclusão social baseada no sistema de poder construído racialmente não 

se reproduziria sem que o Estado cumprisse o seu papel na institucionali-

zação dessa classificação racial. Segundo o autor, os regimes colonialistas 

e escravocratas, assim como o nazismo e o apartheid, não existiriam sem 

a participação do Estado e outras instituições, como escolas e igrejas. Com 

isso, é possível entender que no Brasil o processo histórico e atual de 

opressão e exclusão baseado no racismo se mantém sob o incentivo do 

Estado.  

É nesse contexto que o Brasil se diz condicionado a premissas demo-

cráticas. O problema é: há possibilidade de ter uma democracia em um 

cenário de estratificação racial, no qual mulheres negras, que representam 

a maioria das mulheres brasileiras, são invisíveis aos olhos do Estado?  

A democracia brasileira é bem questionável, pois negros e negras re-

presentam mais da metade da população, e desde a falsa abolição seguem 

excluídos socialmente. Não existe democracia quando parte da população 

é sub-representada; quando a Constituição é pensada, estruturada e efeti-

vada para uma parcela privilegiada e historicamente dominadora.  

Moreira explica que: “Ninguém nasce negro ou branco. As pessoas 

são incluídas dentro de um sistema de classificação racial” (MOREIRA, 
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2017, p. 405). Assim, não há como ter uma Constituição Federal efetiva 

sem considerar a raça como uma determinante social que hierarquiza cor-

pos a partir da cor da pele. Moreira (2017) argumenta ainda que a 

ideologia de harmonia racial nega a necessidade de políticas de inclusão 

racial no Brasil. Por esse motivo, as promessas de transformação social 

positivadas na Constituição Federal de 1988 são destituídas de efeito e os 

mecanismos de exclusão continuam atuando para perpetuar uma ordem 

social que privilegia pessoas brancas desde a colonização.  

Seguindo esse viés de pensamento, há que se questionar o processo 

de hermenêutica, interpretação e aplicação da norma no Brasil, obser-

vando quais valores sociais estão sendo considerados para alcançar a plena 

efetividade da norma constitucional brasileira. Assim sendo, é preciso di-

ferenciar a hermenêutica da interpretação e da aplicação da norma. 

Segundo Nagib Slaibi Filho, “ hermenêutica é a ciência que fornece a téc-

nica para a interpretação; interpretação é o ato de apreensão da expressão 

jurídica, enquanto a aplicação da norma é fazê-la incidir no fato concreto 

nela subsumido” (SLAIBI FILHO, 2011, p. 1). 

Em resumo, o processo de hermenêutica é essencial para a interpre-

tação adequada e a consequente aplicação justa. Nesse sentido, Santos et 

al. (2014) asseguram que desde a antiguidade uma das principais caracte-

rísticas que se buscam com a norma jurídica é o ideal de justiça, não sendo 

diferente no Estado Democrático de Direito. Na busca pela tutela jurisdici-

onal por intermédio do Estado juiz, a intenção das partes é que o juiz faça 

justiça no caso concreto. Ocorre que nem sempre a norma expressa o que 

é justo, razão pela qual o conceito de justiça vem sofrendo várias transfor-

mações com o intuito de diminuir as desigualdades nos países recém-

democráticos.  

Com isso, esclarece Santos et al. (2014), surge a necessidade de inter-

pretar a norma e os conflitos não somente com base no que está 
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restritamente escrito, mas principalmente levando em consideração os va-

lores sociais e a proteção do indivíduo, que segundo o autor é de relevância 

indiscutível. Essa interpretação contextualizada, que abrange diversos fa-

tores sociais, que não só a norma positiva, é fruto da técnica de 

interpretação fornecida pela chamada hermenêutica constitucional.  

A hermenêutica constitucional é o que leva o intérprete da norma à 

posição de realizador das garantias constitucionais. É nesse sentido que 

Nagib Slaibi Filho conceitua a hermenêutica constitucional como “o estudo 

e a sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o 

alcance das normas constitucionais” (SLAIBI FILHO, 2011, p. 1).  

No Brasil há uma postura hermenêutica baseada nas premissas do 

individualismo, da suposta objetividade do processo interpretativo e do 

universalismo como parâmetros de análise dos direitos dispostos da Cons-

tituição Federal. De forma simplificada, é a interpretação da Constituição 

a partir da perspectiva branca, tendo como pressuposto a neutralidade ra-

cial, que desconsidera o processo de opressão racial e o privilégio branco 

construído com a colonização e naturalizado pela colonialidade. Essa her-

menêutica constitucional simétrica, isolada do contexto social, é 

instrumento para uma interpretação constitucional que promove a desi-

gualdade, promoção esta que não é inocente, pois brancos e brancas se 

beneficiam dessa lógica excludente e muitos deles agem para manutenção 

de seus privilégios.  

À vista disso, Moreira (2017) explica que é preciso interpretar a 

norma constitucional como uma mulher negra. Segundo ele, uma jurista 

negra terá uma postura interpretativa diferente de um ou uma jurista 

branca/branco, pois a sua experiência pessoal como membro de uma mi-

noria racial lhe permite ter um olhar contra-hegemônico, que vai de 

encontro à construção abstrata dos seres humanos, frequentemente utili-

zada para manter as hierarquias sociais. Dessa forma, interpretar como 
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uma jurista negra é exercer o direito como meio de transformação social, 

pois as características individuais dos negros precisam ser consideradas 

para que se alcance a justiça e a democracia plena. Não há como atingir 

esse objetivo sem abandonar parcialmente o princípio da igualdade formal 

(Moreira, 2017).  

Pois bem, se interpretar como uma mulher negra é o meio de trans-

formação social, será que interpretar a partir da perspectiva branca é uma 

estratégia de exclusão social?  

Segundo Moreira (2017), juristas brancos interpretam a Constituição 

orientados pelos princípios da igualdade formal e da justiça simétrica. Bus-

cam o sentido da norma a partir dos conteúdos cognitivos internalizados 

no processo de socialização e dos interesses do grupo social que eles re-

presentam, e assim reproduzem relações de poder que estruturam a 

sociedade na qual vivem. 

Contudo, essa interpretação baseada na igualdade objetiva não é ca-

paz de transformar as estruturas sociais. Na verdade esse é o mecanismo 

utilizado estrategicamente para promover a discriminação, pois a subal-

ternização de negros e negras é evidente. A grande questão é que, como 

argumenta Moreira (2017), sob a justificativa da “inocência branca” pro-

paga-se a irracionalidade das diversas formas de exclusão e opressão 

utilizadas pelos brancos para manutenção dos seus privilégios.  

Carneiro (2003) utiliza o termo “enegrecer” para falar do processo 

de reconhecimento da insuficiência teórica da formulação clássica do fe-

minismo, que possui identidade branca e ocidental. A autora afirma que 

enegrecer o feminismo é visualizá-lo a partir de uma perspectiva racial, 

que considera a condição de mulher, negra, e na maioria das vezes pobre, 

em uma sociedade na qual a luta antirracista é constante 

Nesse sentido, pode-se dizer que enegrecer a hermenêutica constitu-

cional é interpretar a Constituição Federal sob o olhar da mulher negra, 
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considerando a exclusão social a partir da opressão de raça e gênero. Mo-

reira (2017) assegura que o constitucionalismo não nasceu para garantir 

condições dignas de existência para todos, contudo os movimentos políti-

cos liderados por grupos minoritários contribuíram de forma significativa 

para a expansão dos seus objetivos, o que demonstra a existência de uma 

dimensão transformadora, que segundo o autor é a interpretação da 

norma constitucional a partir da experiência do subalternizado.  

Pensar como uma negra é reconhecer que a interpretação jurídica 

possui uma dimensão política e que ela deve estar comprometida com o 

desmonte da hierarquia racial e de gênero estruturada com a colonização 

e a colonialidade. Implica assumir a condição de subalternidade de seu 

grupo, desconsiderando o individualismo. Segundo o autor, o racismo é a 

negação da individualidade; é uma força permanente dentro da sociedade 

brasileira, que afeta todos os negros, independentemente da condição so-

cial, pois o negro, ainda que faça parte de uma classe economicamente 

superior, sempre será referenciado como parte de um grupo subalterno. 

Restrições materiais são impostas àqueles que fazem parte dos grupos que 

estão em condição de subordinação, e isso faz com que a mulher negra, 

por exemplo, seja sempre socialmente classificada como membro de um 

grupo específico, o que elimina a possibilidade do reconhecimento de sua 

individualidade (MOREIRA, 2017). 

Essa interpretação constitucional que tem como premissa a individu-

alidade é incapaz de identificar o racismo que diferencia a condição de 

negros e brancos, pois o racismo nega a capacidade de uma mulher negra 

ser vista individualmente. Na maioria das vezes é difícil comprovar o ra-

cismo por meio da análise de um caso isolado. Exemplo: se visualizarmos 

o caso de uma mulher negra, empregada doméstica, analfabeta, moradora 

em uma residência sem água encanada e esgoto tratado, de forma indivi-

dual, a única justificativa plausível para a sua condição precária é a 
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pobreza, pois não há como identificar o racismo sem fazer uma retrospec-

tiva histórica e considerar que as mulheres negras, que foram marcadas 

pela raça desde a colonização, permanecem experimentando as piores 

condições de vida coletivamente. Por isso, o fato de essa mulher ser anal-

fabeta, por exemplo, só será identificado como efeito do racismo se 

interpretado a partir da coletividade de mulheres negras, pois é aí que a 

manutenção da estrutura colonial se evidencia.  

Ser branco é ser a referência de cidadão brasileiro. Já ser negro é “não 

ser um branco”. O negro é tudo aquilo que foge do padrão branco eurocên-

trico, o oposto do ideal de cidadão. Parece confuso, mas é simples: para os 

brancos, um cidadão negro nunca será visto individualmente; ele sempre 

será a referência do grupo subordinado. Isso quer dizer que suas caracte-

rísticas individuais são irrelevantes. Por isso um advogado negro, bem-

vestido, em um bom carro, por exemplo, é constantemente parado pela 

polícia. Porque, independente do que ele for individualmente, sua pele 

preta indicará a marca do grupo ao qual ele pertence, grupo esse entendido 

pelo Estado como suspeito.  

Moreira argumenta que o racismo opera independentemente de mo-

tivação pessoal. “As práticas institucionais podem não ser implementadas 

diretamente para prejudicar negros, mas elas podem ter um impacto des-

proporcional para essa coletividade” (MOREIRA, 2017, p. 408). Ademais, 

pessoas brancas nem sempre vão discriminar as negras somente por conta 

dos estereótipos; em grande parte das vezes elas têm interesse material no 

racismo, pois a maioria delas sabe das vantagens de ser branco e faz o 

possível para mantê-las.  

Assim, o que se quer dizer é que a interpretação da igualdade cons-

tante no texto constitucional de forma universal e objetiva é inconcebível. 

A raça e o gênero são fatores que determinam o lugar da mulher negra na 

sociedade brasileira. A indiferença à hierarquia racial e de gênero que essas 
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mulheres vivem nada mais é que uma forma racional de excluí-las. Isso 

permite que negros e negras não sejam considerados sujeitos políticos, re-

conhecidos como pessoas passíveis de exercitar o direito à cidadania 

constitucionalmente garantido. 

É importante salientar que o enegrecimento da Constituição foi e é 

todos os dias a pauta das lutas decoloniais das mulheres negras. O femi-

nismo negro surgiu justamente com a proposta de demonstrar a 

insuficiência da leitura de mundo a partir de uma visão branca. Com isso, 

pode-se dizer que a luta decolonial dessas mulheres tem como escopo des-

construir todos os discursos hegemônicos e dar ênfase ao sofrimento que 

essa conjuntura causou e causa na vida de todas as afro-brasileiras. Porém, 

suas demandas são invisibilizadas e o sofrimento, naturalizado, pois a ex-

clusão racial é parte do projeto civilizacional do Ocidente.  

 
Conclusão 
 

Em meio a todo esse cenário, as mulheres negras sempre resistiram 

e continuam sobrevivendo aos ataques do Estado. Os avanços das condi-

ções de vida dessas mulheres e a representatividade delas em diversos 

espaços de visibilidade se deram em decorrência da organização e luta in-

cansável do movimento negro.  

A partir do momento em que as mulheres negras passaram a ter 

consciência de que a identidade de gênero não se desdobra naturalmente 

em solidariedade racial, elas se conduziram ao enfrentamento das contra-

dições e desigualdades intragênero que o racismo e a discriminação 

produziam.  

Dessa forma, tendo em vista o lugar de subalternidade destinado para 

negros e negras historicamente, é possível dizer que estes são sujeitos po-

líticos que carecem de justiça histórica. Ao contrário do que se tenta 

propagar, a história não é um fardo preso no passado; ela interfere no 
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presente e compromete o futuro. A escravidão deixou heranças que impe-

dem qualquer interpretação social desconectada da ideia de estratificação 

racial e de gênero. Isso quer dizer que não se fala em igualdade sem falar 

em raça; não se fala em política sem falar em raça; não se fala em direito 

penal, criminologia, segurança pública, saúde e tantos outros assuntos re-

lacionados às condições sociais sem fazer o recorte racial. Sendo assim, 

não existe hermenêutica constitucional que desconsidere o fator racial – é 

por esse motivo que a Constituição deve ser lida a partir do olhar de uma 

negra.  

Portanto, em análise do constitucionalismo brasileiro é possível per-

ceber que as mulheres negras sempre ocuparam uma espécie de “não 

lugar”, isto é, sempre estiveram invisíveis aos olhos do Estado. A legislação 

constitucional e, por consequência, a infraconstitucional por muito tempo 

invisibilizaram as pautas relativas às questões de gênero, que, quando pas-

saram a ser legisladas, foram universalizadas (o que permanece nos dias 

atuais), desconsiderando as desigualdades intragêneros que no Brasil sem-

pre foram evidentes devido ao histórico da colonização/escravidão. 

Ademais, o processo hermenêutico da Constituição Federal, mesmo 

após diversas contribuições do movimento negro e do movimento de mu-

lheres negras na Constituinte, permanece partindo de uma perspectiva 

branca e masculina dos direitos e garantias fundamentais, o que perpetua 

a condição subalternizada das afro-brasileiras, pois impede que a norma 

constitucional as alcance. 

Essa dimensão transformadora da Constituição é aparente quando se 

analisa a essência do constitucionalismo latino-americano. Apesar da falta 

de correlação da norma com a realidade, o constitucionalismo latino-ame-

ricano surgiu com a proposta de garantir os direitos fundamentais dos 

cidadãos, dando ênfase aos sujeitos violentados pela colonização. Assim, 

no Brasil, o movimento negro, após muita luta, conseguiu apresentar suas 
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pautas na Constituinte e consequentemente conquistar avanços significa-

tivos. O problema é que o racismo institucionalizado pela colonialidade 

transformou a Constituição em algo irreal, sem função prática.  

Sendo assim, é possível ter duas conclusões: a primeira é que a inter-

pretação do texto constitucional não pode desconsiderar a raça e o gênero 

como fator de hierarquização; e a segunda é que o racismo estrutural im-

pede que mulheres negras tenham as mesmas experiências sociais que as 

brancas e os brancos, ou seja, não existe igualdade formal. As mulheres 

negras não são iguais às mulheres brancas, não por questões biológicas, 

mas por questões sociais. 

Tendo essas duas afirmações como verdade, também se pode dizer 

que a democracia brasileira é apenas uma abstração, na prática ela não 

funciona. Mulheres negras não são representadas e não possuem o poder 

de institucionalizar políticas para mudança de suas realidades.  

Nesse entendimento, se as mulheres brancas não são contempladas 

pela interpretação constitucional, quiçá as mulheres negras, que, além do 

sexismo, estão racialmente subalternizadas. Dessa forma, a ideia da pre-

sente discussão é dar ênfase à descontextualização histórica na qual a 

Constituição Federal é cotidianamente posta, o que permite uma interpre-

tação rasa, sem lógica para a maioria da população.  
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