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Resumo: O presente trabalho busca analisar a vulnerabilidade familiar e o consumismo 
dos adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação no Centro de 
Atendimento Socioeducativo Mossoró (CASE). O trabalho é de cunho teórico e empírico, 
pautando-se em pesquisa bibliográfica, documental e a análise de 5 (cinco) 
Instrumentos de Coleta de Dados contidos no Banco de Dados do Projeto de Extensão 
Direito Humanos na Prática, da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA), 
referentes aos relatos de adolescentes Internados no CASE. Assim, percebemos, tanto 
teórica quanto empiricamente, que os socioeducandos estão em vulnerabilidade familiar 
e que buscam se moldarem à cultura consumista, buscando adquirir produtos de grifes a 
qualquer custo, lícita ou ilicitamente. 
 
Palavras-chave: Adolescentes. Case. Consumismo. Vulnerabilidade familiar. 
 
Abstract: This study aims to analyze the family vulnerability and consumerism of 
adolescents who comply with the socio-educational measure of hospitalization at the 
Socio-educational Assistance Center of Mossoró (CASE). The work is theoretical and 
empirical, focusing on bibliographical research, documentary and the analysis of 5 (five) 
Data Collection Instruments contained in the Database of the Human Rights Extension 
Project in Practice, Federal Rural Semiarid University (UFERSA), referring to the reports 
of hospitalized adolescents in CASE. Thus, we perceive, both theoretically and 
empirically, that the socioeducandos are in family vulnerability and that they seek to 
mold themselves to the consumer culture, seeking to acquire products of brands at any 
cost, licit or illicit. 
 
Keywords: Adolescents. Case. Consumerism. Family vulnerability. 
 
Sumário: 1. Introdução. 2. O contexto familiar dos adolescentes internados no CASE. 3. 
O consumismo dos adolescentes internados no CASE. 4. Considerações finais. 5. 
Referências. 
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1. Introdução 
 

Por se encontrarem em estágio peculiar de desenvolvimento, os adolescentes, 

historicamente, são vistos pelo Estado e pela sociedade como meros objetos de 

intervenção. É imprescindível romper com essa noção e concebê-los como sujeitos de 

direitos e deves, almejando mitigar as vulnerabilidades (emocionais, materiais e 

simbólicas) em que esses sujeitos estão inseridos. Diante disso, estudo pretende analisar 

a vulnerabilidade familiar e o consumismo dos adolescentes internados no Centro de 

Atendimento Socioeducativo Mossoró (CASE).  

A análise partirá de pesquisas bibliográficas sobre a adolescência, consumismo e 

suas relações com o convívio familiar, psicossocial, econômico e cultural. Além disso, há 

uma abordagem empírica, ao analisar os relatos de 5 (cinco) adolescentes que cumprem 

medida socioeducativa de internação no Centro de Atendimento Socioeducativo 

Mossoró (CASE). 

Os relatos dos adolescentes foram coletados via Instrumentos de Coleta de Dados, 

os quais estão contidos no Banco de Dados do Projeto de Extensão Direitos Humanos na 

Prática, da Universidade Federal Rural do Semiárido (UFERSA). As informações foram 

coletadas a partir de diálogos com adolescentes no CASE pelo presente autor, à época 

extensionista/pesquisador do referido projeto. 

Desde o ano de 2016, o projeto de extensão vem atuando na orientação 

processual dos adolescentes internados no Centro de Atendimento Socioeducativo 

(CASE) e na capacitação da equipe técnica da unidade de internação. A Vara da Infância e 

Juventude da Comarca de Mossoró/RN é parceira do Projeto autoriza o acesso e estudo 

dos processos dos adolescentes, já que esses documentos, por motivo legal, tramitam em 

segredo de justiça. 

Por questões éticas, não faremos referência aos nomes dos adolescentes, optamos 

por utilizar a seguinte nomenclatura: “Adolescente 1”, “Adolescente 2”, “Adolescente 3”, 

“Adolescente 4” e “Adolescente 5”, obedecendo a sequência de realização da coleta de 

dados com os sujeitos da pesquisa.  Durante a realização da coleta de dados (2017), 30 

(trinta) adolescentes cumpriam medida de internação na unidade, o que significa que a 

análise de 5 (cinco) instrumentos representa uma amostra satisfatória para a pesquisa 

empírica. 

A convivência familiar emerge como fator relevante no processo de 

ressignificação dos valores dos adolescentes que se encontram em vulnerabilidades, 

sobretudo financeira que é que se intrinca com o consumismo desses sujeitos. 
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2. O contexto familiar dos adolescentes internados no CASE 
 

Os adolescentes se encontram em estágio de peculiar desenvolvimento, seja 

social, financeiro, familiar, psicológico ou cultural. Esses fatores atingem diretamente 

seus comportamentos, resultando, em alguns casos, em danos de menor potencial 

ofensivo a si e a terceiros, ou, em outros, com danos mais relevantes, não só para si, mas 

para toda comunidade que os envolvem. 

Aqui, analisaremos o contexto familiar dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de internação no Centro de Atendimento Socioeducativo Mossoró/RN 

(CASE), dialogando com os atos infracionais praticados pelos socioeducandos. 

Em contato com adolescentes no CASE Mossoró, percebemos que a maioria deles 

provêm de famílias, em regra, vulneráveis, sobretudo financeiramente. Soma-se a isso o 

fato de que há similitudes entre as vulnerabilidades das famílias dos adolescentes que 

cometem atos infracionais. As famílias desses sujeitos, em regra, têm seu contexto 

prejudicado por questões emocionais e domiciliares, dentre as quais podemos citar o 

desemprego, baixo nível de escolaridade, analfabetismo, ausência de alguns genitores, 

bem como o comprometimento das relações interpessoais entre os membros da família1. 

Não é apenas a questão financeira da família (baixa renda) que afeta neste 

cenário. É que, entre as condições que contribuem para o comprometimento da 

pacificação das relações sociais dos adolescentes perante a sociedade, está a 

vulnerabilidade da sua família. Assim, 

 
a função dos pais como representantes da lei perante os filhos se 
encontra “fragilizada”, e tal aspecto traz consequências que 
incidem diretamente sobre o comportamento dos adolescentes, 
que não encontram em seus pais a referência identificatória 
apropriada, especialmente para o ingresso em um mundo adulto 
valorizado/prestigiado2. 

 

Além disso, a transgressão encontrada no seio familiar, geralmente, é transmitida 

de forma espontânea como valores a serem seguidos pelos adolescentes, cujos pais ou 

responsáveis já se encontram envolvidos em práticas ilícitas. Ou seja, “a família do 

adolescente em conflito com a lei tem uma forte influência tanto na aquisição e 

manutenção dos comportamentos infratores como na extinção de tal comportamento ou 

desenvolvimento de habilidades pró-sociais”3. 

Os adolescentes que cumprem medida socioeducativa de internação no CASE 

Mossoró/RN associam a sua prática de ato infracional, diretamente ou não, à 

                                                           
1 ZAPPER, Jana Gonçalves; DIAS, Ana Cristina Garcia. Violência e fragilidades nas relações familiares: 
refletindo sobre a situação de adolescentes em conflito com a lei. Estudos de Psicologia, 17(3), setembro-
dezembro/2012, p. 389-395. 
2 DIAS, Ana Cristina Garcia; ARPINI, Dorian Mônica; SIMON, Bibiana Rosa. Um olhar sobre a família de 
jovens que cumprem medidas socioeducativas. Psicol. Soc., Florianópolis, v. 23, n. 3, p. 527, dez.  2011. 
3 CARVALHO, Maria Cristina Neiva de; GOMIDE, Paula Inez Cunha. Práticas educativas parentais em 
famílias de adolescentes em conflito com a lei. Estud. Psicol. (Campinas), Campinas, v. 22, n. 3, p. 264, 
set. 2005. 
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vulnerabilidade familiar, sobretudo à ausência paterna. “Minha família diz que se meu 

pai fosse vivo, eu não teria entrado no crime, porque ele era muito bruto e correto. 

Aquelas pessoas do sítio, sabe?!”4. 

A realidade do adolescente 2 também é bem peculiar. No momento da entrevista, 

ele nos relatou que vivia em união estável com a esposa, mas que antes disso morava 

com a mãe. Pai de uma criança e sem condições financeiras para arcar com as despesas 

da casa, recebia ajuda de membros da família e de facções criminosas. 

A convivência com o pai e com a mãe concomitantemente não é uma realidade 

muito comum dos adolescentes que cumprem medida de internação no CASE. A 

conturbação familiar é comum na vida desses sujeitos. O adolescente 2 assegura que: “a 

minha relação com a família melhorou muito depois que entrei no CASE. Agora, dou 

mais valor, vejo que minha família se preocupa comigo”. Ainda, ele sugere “aumentar as 

visitas”, pois " o adolescente passa muito tempo trancado e nos dias das visitas é um 

momento para relaxar”5. 

O adolescente 3 carrega consigo as consequências do abandono materno. Ele 

assegura que: “minha mãe me abandonou para ficar com meu padrasto. Fui morar com 

meu pai”6. Após esse acontecimento, ele passou a morar com o pai, mas as 

vulnerabilidades da família começaram a se expressar, contribuindo para direcioná-lo à 

prática de atividades ilícitas, como veremos em relato posterior, o qual decidiu praticar 

ato infracional por não receber ajuda financeira do pai. Isso foi fator determinante para 

que o adolescente passasse a morar com a sua avó em busca de ajuda financeira para 

suprir suas carências consumistas. 

Portanto, percebemos que o adolescente está inserido em um contexto familiar 

conturbado, inicialmente morando com a mãe, posteriormente com o pai e, por fim, com 

a avó. A mudança de convivência não é, por si só, razão para considerar que o 

adolescente se encontra num contexto familiar conturbado, mas os motivos que o 

fizeram mudar de lar, sim. Também é importante ressaltar que “o    ambiente    adverso    

será potencialmente prejudicial à saúde do adolescente se ele for uma pessoa 

vulnerável”7. 

Já o adolescente 4, no que se refere ao vínculo materno, disse possuir uma boa 

relação com a mãe. “tenho boa relação com a minha mãe, graças à Deus. “Respeito muito 

ela”8. Antes de iniciar o cumprimento da medida socioeducativa, ele morava juntamente 

com a mãe e mais 4 (quatro) irmãos, pois seus genitores tinham rompido o vínculo 

matrimonial. Também, assegurou ter um bom relacionamento com seu pai, apesar de 

que já fazia “algum tempo” que não recebia sua visita na unidade de internação. Assim, 

percebemos que a convivência com seu pai resta comprometida.  

                                                           
4 Adolescente 1, 17 anos. 
5 Adolescente 2, 17 anos. 
6 Adolescente 3, 19 anos. 
7 SILVA, Maria Delfina Farias Dias Tavares da; Et al. Adversidade Familiar e Problemas Comportamentais 
entre Adolescentes Infratores e Não-Infratores. Psicologia em Estudo, Maringá, v. 13, n. 4, p. 797, out./dez. 
2008. 
8 Adolescente 4, 17 anos. 
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Essa também é a realidade do adolescente 5, o qual é órfão de mãe. No momento 

da coleta dos dados, o pai não estava realizando visitas cotidianas na unidade de 

internação. A participação da família durante o cumprimento da medida socioeducativa 

é fator primordial para o processo de reeducação desses adolescentes que se encontram 

em estágio peculiar de desenvolvimento. Ele relata que: “só queria minha mãe viva, 

depois que ela morreu eu fiquei pirado”9. 

Apesar de possuir 17 anos, o adolescente estava em união estável e possuía 2 

(dois) filhos, frutos de outro relacionamento. A paternidade é vista pelos adolescentes 

como uma forma de semear seus frutos e deixar um legado para futuras gerações. 

Também, pode denotar a ideia de virilidade e masculinidade, o que orienta as relações 

de poderes entre seus pares. Na concepção dos adolescentes, ser viril é sinal de ser 

homem e consequentemente ser respeitado no meio em que vive. 

Aqui, não estamos desenvolvendo uma “teoria determinista”, mas é importante 

observar que, até aqui, os adolescentes analisados possuem contextos familiares 

conturbados, o que acaba por comprometer desenvolvimento psicossocial e 

potencializar a prática de atos infracionais. 

Diante desses relatos dos adolescentes que cumprem medidas de internação no 

CASE Mossoró, podemos perceber, brevemente, o contexto familiar em que vivem esses 

sujeitos. Como a família tem o papel de transmitir aos adolescentes valores humanos, 

quando estes são regulados por práticas fora do padrão da legalidade, tais parâmetros 

não se mostram aptos ao intuito de preveni-los das intempéries sociais10. Assim, os 

adolescentes mencionados se encontram vivos biologicamente, mas mortos 

afetivamente, o que resta claro que isso contribuiu para a prática de atos infracionais.   

Por outro lado, é importante observarmos que, na adolescência, o sujeito 

necessita não somente da família (embora esta tenha importância significativa), mas de 

políticas públicas que fortaleçam os vínculos comunitários, no sentido de que, com o 

apoio da sociedade civil, previna o cometimento de atos infracionais11. 

Não tendo êxito a prevenção, ações em ambientes socioeducativos 

(pretensamente, (res)socializadores) são as principais medidas aplicáveis aos 

adolescentes no afã de reprovar a conduta ilícita e ofertar atendimento especializado e 

individualizado para, por meio de serviços profissionalizantes, educacionais, esportivos, 

de saúde, etc. reeducar esses sujeitos e evite a repetição do comportamento ilegal. 

A repugnação social repercute na vida dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de internação no CASE Mossoró, os quais não se reconhecem como 

sujeitos ativos da sociedade. Eles se direcionam aos estudantes que realizam a entrevista 

                                                           
9 Adolescente 5, 17 anos. 
10 PREDEBON, Juliana; GIONGO, Cláudia. A Família com Filhos Adolescentes em Conflito com a Lei: 
Contribuições de Pesquisas Brasileiras. Pensando Famílias, 19(1), jun. 2015. 
11 ZAPPER, Jana Gonçalves; DIAS, Ana Cristina Garcia. Violência e fragilidades nas relações familiares: 
refletindo sobre a situação de adolescentes em conflito com a lei. Estudos de Psicologia, 17(3), setembro-
dezembro/2012. 
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com a seguinte expressão: “é fácil ser vocês da sociedade12”. Isso demonstra que os 

adolescentes não se sentem, emocional e simbolicamente, inseridos na sociedade. 

O não pertencimento social faz o jovem se figurar como à margem da sociedade, 

renegado e estigmatizado por si e por outrem. Esse desenraizamento se mostra 

propulsor de condutas de indiferença e falta de empatia, podendo contribuir para 

delinquência. 

Outro fator presente no contexto desses adolescentes é a definição/redução do 

sujeito que comete ato infracional, deixando-o de tratar como membro da sua 

família/sociedade e passando a criar nomenclaturas estigmatizantes, tais como: 

delinquente, infrator, assassino e marginal. A estigmatização dos sujeitos interrompe a 

capacidade de reconciliá-los com o “cidadão de bem”. 

A família tem papel fundamental no desenvolvimento do adolescente, entre eles 

podemos citar o comportamento dos avós, pais, variáveis sociodemográficas e estresses 

familiares. Podemos perceber que as famílias que contêm essas características 

aumentam a probabilidade de que os adolescentes cometam atos infracionais13. 

A ausência de autoridade familiar compromete a referência do adolescente, indo 

buscá-la em ambientes de alta vulnerabilidade social. Mas, as zonas de risco, 

isoladamente, dificilmente são capazes de direcionar os jovens a cometerem infrações, 

caso tenha um contexto familiar, educacional e psíquico favorável14. 

A abordagem de aproximação dos adolescentes que cometem atos infracionais 

com a comunidade que eles consideram como referência (“classes” mais abastadas) é 

uma boa forma de moderar a omissão familiar. Ao distanciá-los dos demais membros da 

sociedade, amplia-se a repugnância e compromete a sua restituição/restauração afetiva, 

familiar e comunitária. 

  
3. O consumismo dos adolescentes internados no CASE 
 

O desejo individualista, típico da economia de mercado e da sociedade do 

consumo, na afirmação da subjetividade dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de internação, é um dos pilares que demonstra o efeito nefasto do 

consumismo. Esses valores políticos e sociais foram cultivados com ênfase no século 

XVII e XVIII, período que vai da Reforma Protestante até o advento do Iluminismo e 

ainda estão impregnados nos comportamentos dos adolescentes15. 

Os principais fatores que influenciam o consumismo dos adolescentes permeiam 

a aceitação social, as marcas (grifes famosas) e a influência do marketing e publicidades 

que atuam na subjetivação dos adolescentes que não veem em sua família capacidade 

financeira para inseri-los nos grupos referenciais da sociedade. Em entrevistas com 
                                                           
12 Adolescente 3, 17 anos. 
13 SILVARES, E. F. M. Terapia Comportamental com Famílias de Crianças Agressivas: porque, como e 
quando. Paidéia (Ribeirão Preto), n. 19, 2000. 
14 SILVARES, E. F. M. Terapia Comportamental com Famílias de Crianças Agressivas: porque, como e 
quando. Paidéia (Ribeirão Preto), n. 19, 2000. 
15 RETONDAR, Anderson Moebus. A (re)construção do indivíduo: a sociedade de consumo como “contexto 
social” de produção de subjetividades. Sociedade e Estado, Brasília, v. 23, n. 1, jan./abr 2008. 
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adolescentes que cumprem medidas de internação no CASE Mossoró, eles afirmam que o 

estereótipo das roupas desperta afetividade das adolescentes, uma forma de também 

afirmar sua masculinidade. 

De acordo com eles, usar certas roupas aumentam as chances de conseguir 

namorar, de ser reconhecido socialmente por ter várias parceiras ou, na linguagem 

deles, “pegar as novinhas”, ganhando também notoriedade e aceitação comunitária, 

emergindo uma noção de poder. De acordo com o adolescente 1, a prática de atos ilícitos 

pelos adolescentes é “com o intuito de buscar poder, reconhecimento e respeito 

comunitário, conquistar as mulheres mais bonitas, ostentar com transporte, roupas, 

joias e etc.”16. O adolescente estava cumprindo medida socioeducativa devido a prática 

de ato infracional análogo a roubo. 

Eles são bombardeados pela publicidade voltada ao consumo de bens e serviços. 

Com grandes obstáculos financeiros da sua família e em formação psicossocial, eles se 

encontram em estado de vulnerabilidade mais acentuado perante o desejo (reprimido) 

consumista, o que explica boa parte dos seus comportamentos delituosos. 

O adolescente 2 também cumpria medida de internação por ter cometido um ato 

infracional análogo a roubo. A defasagem escolar compromete a profissionalização dos 

adolescentes, fazendo com que “reste” os serviços subalternos para sua atuação 

profissional. Como a remuneração de tais serviços é baixa, não desperta seu interesse, 

pois não supre seu desejo consumista, vendo, no crime, uma alternativa para suprir tal 

lacuna. “Quando entrei pro crime, comecei a trabalhar numa oficina de carro para 

disfarçar, mas não demorei muito tempo porque rola dinheiro fácil no crime” e ainda 

pondera que: “nunca imaginei seguir nenhuma carreira profissional, o crime não deixa 

nós pensar nisso”17. 

O contexto familiar se imbrica com o consumismo na adolescência à medida que a 

vulnerabilidade financeira da família emerge como um obstáculo para se buscar 

reconhecimento social. Essa vulnerabilidade é bem aproveitada pela criminalidade no 

sentido de atender os desejos consumistas, como bem assegura o adolescente no CASE. 

“Eu entrei nessa vida por causa do meu pai. Ele não me dava dinheiro para comprar 

roupas, cama, guarda-roupa”18. 

Também, é importante mencionar que o consumo de drogas e o seu tráfico estão 

intimamente ligados com as práticas infracionais, devendo ser analisadas como causas 

de uma rede complexa que conecta os setores econômico, familiar, político e social. Além 

de se sentirem bem, cobertos por objetos e embalagens, os jovens buscam sua 

identificação através dos entorpecentes e/ou suprimentos afetivos e emocionais. 

Assim, ao trabalhar como “aviãozinho” (entregador de drogas) para os chefes do 

tráfico, eles almejam atender suas expectativas consumistas perante seus colegas, 

famílias e paqueras. Diante disso, observemos o discurso: “eu tive a oportunidade de 

                                                           
16 Adolescente 1, 17 anos. 
17 Adolescente 2, 17 anos. 
18 Adolescente 3, 19 anos. 
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trabalhar com crediário, mas não quis, achava que a rua ia me dar algo de bom, andar 

com os amigos, fumar maconha e curtir as mulheres”19. 

O consumismo também é visto como um plano de vida pelos adolescentes, uma 

perspectiva concreta de futuro e algo a ser buscado incessantemente. Eles até sonham 

em desenvolver atividades lícitas, mas encontram obstáculos diante das suas 

vulnerabilidades. Nesse sentido, eles buscam “ter um emprego bom e viver em paz com 

a família”, bem como “construir um prédio ou casa com piscina”20. Além de moldar os 

comportamentos do presente, o consumismo projeta um ideal de futuro na vida desses 

sujeitos. 

As marcas são selecionadas de forma criteriosa. Eles não aceitam roupas, 

calçados ou bonés que estejam à margem do rol característico que identificam os 

adolescentes como membros dos “guetos comunitários”, tais como: Maresia, Bad Boy, 

Smolder e Pena. Nesse ínterim, a publicidade aparece como ferramenta propulsora de 

difusão de produtos que afetam o comportamento dos adolescentes. Sabendo das 

fragilidades desse segmento social, que juntamente com as crianças representam 

parcela significativa de consumidores, divulgam informações dúbias ou maliciosas. 

Essas informações são capazes que comprometer o seu comportamento 

psicossocial e acarretar fortes prejuízos para a sociedade ao impulsionar a sua entrada 

no rol de consumidores sem poder aquisitivo, em busca da sua auto-identificação, 

perseguidos pelas marcas publicadas na televisão encontradas nas lojas21.  

Geralmente, ao se submeterem ao comércio de drogas, passam a utilizar e 

encontrar sua identidade enquanto sujeito ativo, inserido na sociedade, e, mesmo que 

esteja à margem, consegue acessar produtos e serviços que estão no centro do sistema.  

Os adolescentes asseguram que utilizam drogas para se sentir mais esperto, elétrico e 

com coragem de praticar condutas que, sem os efeitos de entorpecentes, não seriam 

capazes. 

O consumismo dos adolescentes é percebido como meio de mediação das 

relações sociais, internalizados, ora afirmados, ora negados subjetivamente. Percebemos 

uma mudança na lógica social do consumo por parte dos jovens que deixam sua posição 

de mais um consumidor, em busca de uma hipotrofia de sua individualidade consumista. 

Aqui, vale destacar a diferença entre consumo e consumismo. É que, de acordo 

com Zigmunt Bauman, “o fenômeno do consumo tem raízes tão antigas quanto os seres 

vivos - e com toda certeza é parte permanente e integral de todas as formas de vida 

conhecidas a partir de narrativas históricas e relatos etnográficos”; já o consumismo, “é 

um atributo da sociedade”22. 

Ao se enquadrar na categoria de consumista, o adolescente que pratica infração 

coloca em xeque sua multiplicidade de características sociais e culturais e passa a ter 

                                                           
19 Adolescente 4, 17 anos. 
20 Adolescente 5, 17 anos. 
21 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Trad. Carlos 
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 
22 BAUMAN, Zygmunt. Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadorias. Trad. Carlos 
Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2008. 
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como referência virtudes atribuídas ao seleto grupo de consumidores estereotipados 

pela estrutura midiática. 

O desejo, a história e toda a cultura do adolescente que convive com 

vulnerabilidade parece hipertrofiada no atual momento de desenvolvimento 

sociocultural. A não recuperação dos valores juvenis muito se deve às “forças ocultas”, 

grandes corporações que lucram com o incremento dos jovens na linha de frente do 

consumismo. Ao direcionar os adolescentes para o mundo do consumismo, associadas às 

vulnerabilidades da sua família, tais ingredientes resultam em “ferramentas produtivas” 

na prática de atos infracionais. 

O que está presente nas escolhas de roupas, bonés e tênis, não é apenas o desejo 

dos adolescentes, mas aquilo que é mais bem visto pela sociedade, assim como a busca 

pelo reconhecimento de sujeito referencial23. Isso se revela quando se nota a 

padronização dos objetos do desejo consumista dos adolescentes internados, sempre 

perseguindo se aproximar dos grupos que tem “legitimidade”, inclusão e aceitação 

social, assim, sempre o vendo como sujeito reconhecido ético e moralmente. 

Portanto, as práticas ilícitas para obtenção dos recursos que irão inseri-los “na 

sociedade” se apresentam como caminho necessário diante da sua característica de 

vulnerabilidade, que interrompe outras perspectivas, menos prováveis de garantir o 

sucesso ofertado pela delinquência. 

Em pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicada em 

novembro de 2016, apresenta que os atos infracionais praticados por adolescentes são, 

em sua maioria, relacionados com o tráfico de drogas e atos análogos a crime contra o 

patrimônio, sobretudo furto e roubo (forma de obter recursos financeiros). Isso, muito 

se deve às dificuldades financeira vivenciadas pela família dos adolescentes, os quais 

encontram na prática de atos infracionais um terreno fértil para atender a seu desejo 

consumista. Vejamos a tabela a seguir. 

  
Tabela 1 – Dados referente aos atos infracionais praticados pelos adolescentes até 
novembro de 2016. 
 
Fonte: Conselho Nacional de Justiça (2016). 

                                                           
23 ASSIS, Simone Gonçalves. Traçando caminhos em uma sociedade violenta: a vida de jovens infratores e de 
seus irmãos não-infratores. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 1999.  
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Na tabela acima, é importante observar dois aspectos: o primeiro é a 

aproximação do ato infracional com o consumismo dos adolescentes. Apesar do gráfico 

não apresentar a categoria “consumismo”, o ato de traficar drogas caracteriza o 

recrutamento dos adolescentes pelo tráfico em troca de poder aquisitivo que a sua 

família, por viver em vulnerabilidade econômica e social, não pode corresponder aos 

seus desejos consumistas. Isso contribui para a prática de atos infracionais pelos 

adolescentes que buscam seguir uma classe social de referência que, historicamente, 

teve mais oportunidades socioeconômicas. O segundo ponto de destaque é a ausência de 

dados na pesquisa sobre o número de homicídios praticados por adolescentes. 

De acordo com dados do Portal Brasil, adolescentes entre 16 e 18 anos de idade 

são responsáveis por 0,9% dos crimes/atos infracionais no Brasil. O percentual é ainda 

menor se considerados homicídios e tentativas de homicídio: 0,5%. Já com relação aos 

adolescentes quanto vítimas de homicídios, a 5° edição do Índice de Homicídios na 

Adolescência (IHA), produzido com base de dados de 2012, revela que os homicídios 

contra os adolescentes com idade de 10 a 18 anos, representam 36,5% das mortes do 

país. Tratando-se de percentuais referente à população total do Brasil, os adolescentes 

são vítimas de 4,8% das mortes violentas. 

O senso comum, a mídia, bem como muitos profissionais das forças de segurança, 

insiste em direcionar a responsabilidade dos elevados índices de homicídio aos jovens, 

fatos não comprovados pela pesquisa realizada pelo (CNJ) em novembro de 2016. 

Merece destaque, também, a instituição que realizou a pesquisa referente aos 

atos infracionais praticados até novembro de 2016 (CNJ). Geralmente, por ter uma 

estreita ligação com o Poder Judiciário, não é comum vermos dados oficiais que não se 

coadunam com o pensamento corrente de que os adolescentes são culpados pelas 

mortes e a crise de segurança pública no Brasil. 

Na pesquisa realizada pelo CNJ, também percebemos que a natureza da maior 

parte das medidas socioeducativas é com atividades externas, ou seja, sem privação de 

liberdade. Defender a aplicação de medidas socioeducativas em meio aberto, diferentes 

da internação, não significa isentar de responsabilização. “Abrandar” a 

responsabilização, nestes casos, é investir no fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, com apoio especializado de políticas públicas de suporte às famílias e 

comunidades, de modo a relacionar família-escola e a aproximar mais a sociedade civil 

para fazer com que o adolescente não seja estigmatizado como apenas um “bandido” que 

deve ser extirpado da teia social. 

Não queremos justificar a prática de atos infracionais pelos adolescentes, mas 

ilícitos patrimoniais são praticados, em regra, para suprir ausência de políticas públicas 

que forneçam condições dignas de vida. Há, também, atos relacionados à dependência 

química (temática não abordada neste trabalho), mas que se caracteriza como uma 

questão de saúde/política pública. Essas ações devem se buscar atingir capacidade de 

consumo, ampliar o poder aquisitivo dos adolescentes e suas famílias, e não os eliminar. 
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4. Considerações finais 
 

O presente trabalhou buscou analisar, teórica e empiricamente, o contexto 

familiar dos adolescentes no CASE e o consumismo desses sujeitos. Nesse sentido, 

verificamos que o contexto familiar dos adolescentes que cumprem medida 

socioeducativa de internação no Centro de Atendimento Socioeducativo Mossoró/RN 

(CASE) é desfavorável, o que, em certa medida, contribui para o cometimento de atos 

infracionais, já que, como vimos empiricamente, o núcleo familiar atua como meio de 

regulação do comportamento social e afetivo dos adolescentes. 

Os adolescentes costumam usar como referência a classe abastada, a que 

consegue desfrutar dos objetos de consumo, e que nem sempre estão acessíveis, pela via 

“legal”, aos adolescentes de famílias de baixa renda, afetando mais negativamente os 

jovens de ambientes com contextos familiares adversos, dada a ampliada 

vulnerabilidade psicossocial. 

Constatamos que os adolescentes despertam interesse em fazer parte da cultura 

consumista, fenômeno que atua como poderoso instrumento a contribuir no 

comportamento ilícito de adolescentes com baixo poder aquisitivo, ampliando as 

probabilidades de prática infracional para obtenção dos itens de desejo, preocupados 

em “estar à frente” através de emblemas disponibilizados pela publicidade, diante do 

receio de ser “rejeitado” pela comunidade que está inserido. 

Também, apresentamos alguns dados que revelam que os atos infracionais 

praticados contra o patrimônio, análogos a roubo e furto são líderes no ranking dos atos 

infracionais praticados pelos adolescentes. Isso comprova o elo entre o consumismo e as 

práticas ilícitas, especialmente em contextos de vulnerabilidade econômica e familiar. 

Ainda, vimos que a aplicação de medidas socioeducativas, em virtude do tráfico 

de drogas, lidera os casos no Brasil envolvendo adolescentes. Tal prática se coaduna com 

a cultura do consumismo, já que o recrutamento para o tráfico de drogas promete e 

garante, para muitos, ampliação do poder de compra, uma espécie de solução para os 

seus desejos de consumo estimulados pela publicidade, pelas carências financeiras e 

sociofamiliares, além da dependência química não tratada (problema de saúde pública). 

É de fundamental importância a efetivação de políticas públicas voltadas aos 

adolescentes e suas famílias que emergem mais como vilões do que como coadjuvantes 

do consumismo, bem como a participação da sociedade civil organizada, família e 

universidades num processo “reeducador” multidisciplinar em busca da paz social. 
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criança com deficiência, 3.3 A judicialização da educação inclusiva, 4. Considerações 
Finais, 5. Referências 
 

1. Introdução 

A deficiência física ou mental é parte da realidade humana, em qualquer contexto 

histórico e social. Contudo, a forma como pode ser abordada tem variado culturalmente 

no decorrer da história.  

Diversas culturas consideram a deficiência física ou mental como uma 

demonstração da imperfeição humana, devendo assim ser extirpada do convívio social, 

outras vezes eliminada com o abandono ou a própria morte. A própria religião, por 

considerar o homem como “imagem e semelhança de Deus”, atribuía a perfeição à ideia 

da condição humana, estabelecendo formas de exclusão ou de culpabilização do homem 

pela sua própria condição de deficiência. Até mesmo algumas tribos indígenas 

brasileiras mantiveram práticas culturais excludentes na forma de tratar a deficiência. 

(FERNANDES; SCHLESENER; MOSQUERA, 2011) 

Entretanto, torna-se cada vez mais necessário considerar que a dinamicidade da 

cultura tem nos permitido reinterpretar as diferentes formas de deficiência, 

especialmente em decorrência do avanço da Ciência e da Medicina, que trazem inúmeras 

possibilidades de interpretação e superação de muitos limites que a deficiência física ou 

intelectual poderia implicar. Dessa forma, torna-se cada vez mais necessário 

enfrentarmos esta questão, de maneira a não acobertar preconceitos, que podem se 

manifestar de forma discriminatória ainda mais intensas. 

Para se alcançar o propósito deste trabalho, recorremos à metodologia descritiva, 

dada nossa intenção de descrever as bases legais que fundamentam o fenômeno da 

inclusão, o que fazemos por meio de revisão bibliográfica, desenvolvida a partir de 

material teórico já elaborado a respeito da temática abordada, além do levantamento de 

projetos de lei e matérias jurídicas acerca do assunto tratado. 

Com a mudança cultural que aos poucos vem ocorrendo no Brasil e no mundo, é 

necessário estudar formas de abordar a condição de deficiência em suas diferentes 

manifestações, pensando tal fenômeno também em meio a um processo de inclusão 

escolar. Para tanto, observa-se também neste contexto, o avanço dos Direitos Humanos 

voltados à educação inclusiva, fortalecidos pela Declaração de Salamanca Sobre 

Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades Educativas Especiais (1994), e 

que vêm estabelecendo a questão da inclusão como elemento fundamental na 

abordagem da pessoa com deficiência, percebida como pessoa humana em sua 

plenitude, com determinadas especificidades.  
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2 Evolução legal a respeito da deficiência 

2.1 Decretos e leis 

No que tange à legislação, a deficiência é conceituada por diversos dispositivos 

legais, o que comprova a sua relevância no Ordenamento Jurídico Brasileiro. Dentre os 

documentos existentes, vale citar o Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999; o 

Decreto n. 3.956, de 08 de outubro de 2001; o Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009, 

bem como a Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015. 

O Decreto n. 3.298, de 20 de dezembro de 1999, que regulamenta a Lei n. 7.853, 

de 24 de outubro de 1989, dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência, consolida as normas de proteção, e dá outras providências, por 

exemplo, em seu artigo 3º, inciso I, define deficiência como “Toda perda ou 

anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere 

incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal 

para o ser humano”. 

 O artigo 4ª, do mesmo Decreto aduz, por seu turno, em seus incisos I, II, III, IV e V, 

que as pessoas com deficiência são aquelas que estão contidas nas seguintes categorias: 
 

Deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais 
segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da 
função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, 
paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, 
triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação 
ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros 
com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades 
estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho 
de funções; 
Deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta 
e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas 
freqüências de 500HZ, 1.000HZ, 2.000Hz e 3.000Hz; 
Deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou 
menor que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a 
baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no 
melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a 
somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das 
condições anteriores; 
Deficiência mental – funcionamento intelectual significativamente 
inferior à média, com manifestação antes dos dezoito anos e 
limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades 
adaptativas, tais como: a) comunicação; b) cuidado pessoal; c) 
habilidades sociais; d) utilização dos recursos da comunidade; e) 
saúde e segurança; f) habilidades acadêmicas; g) lazer; e h) 
trabalho; 
Deficiência múltipla – associação de duas ou mais deficiências. 
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Já o Decreto n. 3.956, de 08 de outubro de 2001, que promulga a Convenção 

Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 

Pessoas Portadoras de Deficiência afirma, em seu artigo I, item n. 1, in verbis, que “O 

termo "deficiência" significa uma restrição física, mental ou sensorial, de natureza 

permanente ou transitória, que limita a capacidade de exercer uma ou mais atividades 

essenciais da vida diária, causada ou agravada pelo ambiente econômico e social”. 

Por sua vez, o Decreto n. 6.949, de 25 de agosto de 2009, que promulga a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 

Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, reconhece, em seu 

Preâmbulo, alínea “e”, que a deficiência:  

 
(…) é um conceito em evolução e que a deficiência resulta da 
interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às 
atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação 
dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com 
as demais pessoas. 

 

É importante ressaltar que a Convenção Internacional sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo citada acima foi internalizada 

hierarquicamente no Ordenamento Jurídico Brasileiro como norma constitucional por 

força do Decreto Legislativo n. 186 de 2008 que, em seu artigo 1º, caput, aduz que:   
 

Fica aprovado, nos termos do § 3º do art. 5º da Constituição 
Federal, o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência e de seu Protocolo Facultativo, assinados em Nova 
Iorque, em 30 de março de 2007. 

 

Vale mencionar ainda, a Lei n. 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei 

Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), e 

estabelece em seu artigo 2º, caput, que: 
 

Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, 
o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

 

Confrontando os quatro conceitos legais mencionados é possível perceber que 

houve um considerável avanço no que se refere à sua interpretação, uma vez que a 

deficiência, que antes era entendida pela perspectiva do modelo médico (Decreto n. 

3.298/1999), passou a ser entendida pela perspectiva do denominado modelo social 

(Decreto n. 3.956/2001; Decreto n. 6.949/2009 e Lei n. 13.146/2015). 
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2.2 A perspectiva dos direitos humanos  

A Organização das Nações Unidas (ONU) define os direitos humanos como sendo 

aqueles direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça, sexo, 

nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição, sendo-lhe garantido 

pelo simples fato de ser pessoa humana. 
 
Todos os seres humanos, apesar das inúmeras diferenças 
biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual 
respeito, como únicos entes no mundo capazes de amar, descobrir 
a verdade e criar a beleza. É o reconhecimento universal de que, 
em razão dessa radical igualdade, ninguém – nenhum indivíduo, 
gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação – pode 
afirmar-se superior aos demais (COMPARATO, 2010, p. 13).  
 

Norberto Bobbio (1990) defende, do ponto de vista teórico, que por mais 

fundamentais que os direitos do homem sejam, eles são direitos históricos, dado que se 

originam em certas circunstâncias, marcadas pela emergência de lutas em defesa de 

novas liberdades, em oposição a velhos poderes, o que se dá de forma gradual e 

crescente. 

De acordo com Marcelo Novelino (2009) os direitos fundamentais não aparecem 

simultaneamente, mas emergem de acordo com as demandas e necessidades de cada 

época histórica, consagrando-se de forma gradual e progressiva nos textos 

constitucionais, o que justifica a denominação de sua classificação em gerações ou 

dimensões. 

Nesta seara, Fábio Konder Comparato (2010) aduz que a Declaração de Direitos 

de Virgínia de 16 de julho 1776 constitui o registro de nascimento dos direitos humanos 

na História. Treze anos depois, mais especificamente, no ano de 1789 a ideia de 

liberdade e igualdade dos seres humanos foi reforçada com a Declaração dos Direitos do 

Homem e do Cidadão. Porém, somente com a Declaração Universal de Direitos Humanos, 

proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948 que o princípio da 

fraternidade é reconhecido. Por sua vez, Norberto Bobbio (1990) demonstra que a 

Conferência de Viena da ONU sobre os direitos humanos consagrou sua universalidade, 

indivisibilidade, interdependência e inter-relacionamento, reunindo delegações de 171 

Estados e tendo 813 organizações não governamentais acreditadas como observadoras. 

Dessa forma, pode-se constatar que a questão central dos direitos humanos não 

se pauta em sua fundamentação, mas no desafio da sua tutela (BOBBIO, 1990). 

 

 
2.3 Princípios constitucionais 

2.3.1 O princípio da dignidade da pessoa humana 

Relacionado ao artigo 5º da Constituição Federal, o princípio da Dignidade da 

Pessoa Humana apresenta-se como um dos preceitos essenciais para a efetivação do 
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direito e da justiça, inclusive no âmbito da educação. Tal princípio é inerente a todo e 

qualquer ser humano, e este carrega consigo os direitos personalíssimos (direito à 

integridade física e moral da pessoa humana, direito à intimidade, etc.).  

A esse respeito, Bulos (2014) aponta que a Dignidade da Pessoa é o valor 

constitucional supremo a partir do momento em que abarca três dimensões, quais 

sejam: a função fundamentadora, que coloca o núcleo basilar e informativo de todo o 

sistema jurídico-positivo; a função orientadora, que estabelece metas e finalidades 

predeterminadas, tornando ilegítima qualquer disposição normativa que persiga fins 

distintos, ou que obstaculize a consecução daqueles fins enunciados pelo sistema 

axiológico constitucional; a função crítica, posta em relação às condutas. 

A Carta Constitucional de 1988 alçou o princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

ao status não apenas de direito e garantia fundamental, mas, sobretudo, de fundamento 

da República Federativa do Brasil, inserto no inciso III, artigo 1º da Constituição Federal: 

“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”. 

Os princípios constitucionais, entre eles o da Dignidade da Pessoa Humana 

(Constituição Federal, artigo 1º, inciso III), tomado como um princípio-matriz de todos 

os direitos fundamentais, colocam a pessoa em um patamar diferenciado do que se 

encontrava no Estado Liberal. Enquanto o Direito Civil tinha por norte a regulamentação 

da vida privada unicamente do ponto de vista do patrimônio do indivíduo, os princípios 

constitucionais têm por meta orientar a ordem jurídica para a realização de valores da 

pessoa humana como titular de interesses existenciais, para além dos meramente 

patrimoniais. Então, o Direito Civil passa a ser visto como uma regulamentação de 

interesses do homem que convive em sociedade, que deve ter um lugar apto a propiciar 

o seu desenvolvimento com dignidade. Fala-se, portanto, em uma desapropriação do 

Direito Civil, como consequência da sua constitucionalização. 

  
2.3.2 O princípio da igualdade da pessoa humana 

A Dignidade da Pessoa Humana relaciona-se com o princípio da Igualdade. O 

caput do artigo 5º e inciso I do mesmo artigo defende que todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza. Entretanto, a igualdade formal não pode ser o único 

ideal defendido pelo direito. Para que a justiça seja alcançada, é necessário levar em 

consideração o preceito aristotélico da igualdade que determina que a lei deve sempre 

tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais. Para que isso ocorra 

é necessário que o legislador defina quais discriminações são juridicamente toleráveis, e 

quais são juridicamente intoleráveis. 

A Igualdade é o princípio central de uma legislação constitucional, e mais do que 

isso, é o princípio básico que garante a liberdade de um povo. Se a própria legislação se 

encarregou de diferenciar pessoas ou situações, e se tais distinções estão de acordo com 

o princípio da Igualdade, então não há como negar a existência de questões 

discriminatórias. Porém, se esta diferenciação não decorre diretamente da lei, não há 
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porque tornar lícita determinada interpretação que favoreça a contradição de um dos 

mais importantes princípios constitucionais. 

Devido à ocorrência de diversas situações surgem também variadas distinções na 

oportunidade da edição das leis, as quais podem estar ou não de acordo com a isonomia. 

Por isso, será preciso que se trate de distinções desejadas pela lei, ou ao menos, pela 

reunião harmônica das leis. 

O Ordenamento Jurídico brasileiro não estabelece uma igualdade incondicional. 

Isso significa que ele permite a desigualdade, desde que ela esteja em conformidade com 

a lei, ou seja, desde que a legislação contenha fatores que justifiquem a existência dessa 

discriminação. Sendo assim, é possível notar que o que o Ordenamento Jurídico 

pretende firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. É 

dizer: se há um motivo plausível que justifique a ocorrência de determinada 

discriminação, então ela será juridicamente tolerável, caso contrário, não será. 

Além disso, o princípio da Igualdade estabelece que a lei deve ser norma 

direcionada não somente para o aplicador da lei, mas também para o próprio legislador, 

o qual, por conseguinte, será aquele a quem se destinará o preceito constitucional da 

Igualdade perante a legislação. 

Para que a isonomia seja utilizada como fator de discriminação é preciso que 

sejam verificados certos quesitos, tais como aponta Celso Antônio Bandeira de Mello 

(2013): a) a lei não pode erigir em critério diferencial um traço tão específico que 

singularize no presente e definitivamente, de modo absoluto, um sujeito a ser colhido 

pelo regime peculiar; b) o traço diferencial adotado, necessariamente, há de residir na 

pessoa, coisa ou situação a ser discriminada; ou seja: elemento algum que não exista 

nelas mesmas poderá servir de base para submetê-las a regimes diferentes. 

Tendo em vista esses dois pontos, o Princípio da Igualdade se destina a defender 

a garantia individual contra perseguições e a evitar proteções a grupos específicos.  
 

2.4 Estatuto da criança e do adolescente 

A base filosófico-conceitual do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), 

instituído em 1990, assenta-se nos princípios da universalidade e da indivisibilidade dos 

direitos da criança. Volta-se a promover e defender os direitos da criança toda e de todas 

as crianças. Isto significa que nenhuma criança ou adolescente está excluído de qualquer 

dos direitos consagrados na legislação. Sendo assim, é possível concluir que as crianças 

com deficiência também estão contempladas pelo Estatuto, em todos os seus artigos. 

Entretanto, é interessante ressaltar dois dos artigos que abordam de maneira 

mais específica o tema tratado no presente trabalho, referente à educação das crianças 

com necessidades especiais. 

No que tange à educação, o ECA encontra-se em consonância com o que está 

previsto na Constituição Federal de 1988, garantindo a todas as crianças o acesso e a 

permanência nas escolas e priorizando o atendimento da criança com deficiência no 

ensino regular. Nesse sentido é o artigo 54, inciso III, do Estatuto ao dispor que “é dever 

do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) atendimento educacional 
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especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de 

ensino;”. 

O artigo 208, inciso II, do ECA estabelece, ainda, que “Regem-se pelas disposições 

desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança e 

ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular: (...) de atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência”. 

Tal artigo reforça em seu texto o dever do estado de assegurar às crianças com 

deficiência o acesso à educação especial. 

Com o objetivo de garantir a efetiva promoção e defesa dos direitos estabelecidos 

em seus artigos, o Estatuto da Criança e do Adolescente criou alguns Conselhos que 

visam o controle e a participação social. Tais Conselhos têm como principal função 

representar um determinado segmento da população para zelar pelos seus direitos e 

impulsionar modificações sociais, principalmente no campo das políticas públicas e 

através do exercício do controle social.  

  
2.5 A declaração de Salamanca 

A Declaração de Salamanca Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das 

Necessidades Educativas Especiais foi elaborada em junho do ano de 1994 na 

Conferência Mundial sobre Educação Especial, na cidade de Salamanca, na Espanha com 

o objetivo principal de garantir a todos uma educação de qualidade, ao tratar de 

princípios, políticas e práticas na área das necessidades educativas especiais, sendo 

considerada um dos principais documentos mundiais que visam a inclusão social. 

(NAÇOES UNIDAS, 1994) 

A partir dela as crianças e jovens com deficiência passaram a ter o direito de ser 

parte integrante do sistema educacional regular em diversos países, podendo atingir o 

máximo progresso educacional e integração social, contradizendo práticas realizadas até 

pouco tempo. 

O Brasil foi um dos 88 países signatários dessa Declaração, tendo assumido, 

assim, o compromisso de incluir todas as crianças, independentemente de suas 

peculiaridades, no ensino regular. 

Vale ressaltar que referido documento reforça o direito a uma educação que seja, 

além de inclusiva, de qualidade, de forma a considerar os interesses de cada educando 

de maneira individual, evitando, assim, eventuais discriminações e exclusões. Propõe, 

ainda, que as escolas se organizem e os professores se capacitem para que possam 

ensinar a todos os alunos de maneira efetiva e sem discriminação. 

A relevância desse documento que inspirou tantos países a realizarem reformas 

em seus sistemas educacionais foi compartilhada por Mônica Pereira dos Santos (2002) 

de maneira visível quando ela afirmou que:  
 

A declaração de Salamanca representou um passo relevante na 
história da educação, na medida em que redimensionou a 
educação especial em termos de seu alunado e de seu foco de 
ação. Tanto um quanto outro, agora muito mais abrangentes, 
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implicam em transformações significativas à organização dos 
sistemas educacionais e as escolas propriamente ditas.  

 

É possível dizer, assim, que novas perspectivas foram trazidas para a educação 

brasileira a partir da Declaração de Salamanca que entende que as escolas, ao adotarem 

políticas de orientação inclusiva, “constituem os meios mais eficazes de combater 

atitudes discriminatórias, criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma 

sociedade inclusiva e alcançando educação para todos”, como ressaltaram Ebenezer 

Takuno de Menezes e Thais Helena dos Santos (2001).  

Segundo as autoras, a Declaração de Salamanca trouxe uma ampliação do 

conceito de necessidades educacionais especiais passando a considerar aquelas crianças 

que vivenciem dificuldades e obstáculos na educação escolarizada, indo além da questão 

das deficiências físicas ou intelectuais. Assim, a escola inclusiva passou a se voltar para 

as crianças nas mais diversas situações de vulnerabilidade, como aquelas que sejam 

forçadas a trabalhar, que estejam reprovando continuamente na escola, que estejam em 

situação de refugiadas, que sofrem abusos de toda forma, entre outras situações 

enfrentadas. Assim, segundo as autoras, a Declaração de Salamanca trouxe uma 

proposta inovadora ao estabelecer que uma escola inclusiva precisa de fato 

corresponder às necessidades dos alunos, estando adequada aos seus ritmos e 

especificidades, devendo, portanto, garantir uma educação efetiva, pautada no princípio 

fundamental da inclusão (MENEZES; SANTOS, 2001). 

Dessa forma, tornou-se claro que o conceito de “necessidade educacional 

especial” deve ser entendido de maneira ampla, de forma a abranger todas as crianças e 

jovens que tenham dificuldades de se beneficiar com a escola, seja pelo motivo que for e 

não apenas as crianças que possuem alguma deficiência. 

É importante ressaltar, portanto, com fulcro na Declaração de Salamanca que a 

escola deverá sempre responder de forma satisfatória às demandas cognitivas de 

qualquer aluno, de maneira a não mais meramente tolerar o diferente, mas de buscar 

uma relação real de troca, de forma a reconhecer que todas as partes saem ganhando 

com os frutos dessa saudável relação. 

Tal documento demonstra que existem maneiras de se ter êxito em uma 

educação igualitária e inclusiva, bastando apenas que os compromissos propostos sejam 

de fato assumidos e cumpridos, de forma que os resultando surgirão de maneira natural. 

Entretanto, no Brasil, podemos notar que a prática não condiz com a legislação vigente. 

  
2.6 O estatuto da pessoa com deficiência 

O Estatuto da Pessoa com Deficiência, por meio da Lei nº 13.146, de 06 de julho 

de 2015, apresenta-se como uma significativa expressão de mudança. Por seu meio, a lei 

passa a prever, de forma sistematizada, a proteção jurídica das pessoas com deficiência, 

voltando-se para temas como acessibilidade, adaptação, reabilitação, saúde, previdência, 

assistência, participação na vida pública e política, inserção no mercado de trabalho, 

acesso à justiça, e esclarecendo a respeito de formas de discriminação. 
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Após cinco séculos de total vedação jurídica, no Direito brasileiro, 
tudo mudou com o advento da Convenção sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência, incorporada ao direito interno brasileiro 
por meio do Decreto Legislativo 186, de 9.7.2008 e por sua 
promulgação pelo Decreto Executivo 6.949, de 25.8.2009. 
Finalmente, a Lei 13.146, de 6.7.2015 (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), regulamentou a Convenção. (LÔBO, 2015) 

 

Assim, no que toca à questão da deficiência intelectual, o Estatuto reforça a 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, de 2009, fazendo com que 

esta não mais seja incluída entre os absolutamente incapazes de exercício dos direitos. A 

Convenção, nessa matéria, estabelece, em nova redação ao artigo 3º do Código Civil, que: 
 
... são absolutamente incapazes apenas os menores de dezesseis 
anos, excluindo as pessoas ‘com enfermidade ou deficiência 
mental’ e qualificando como relativamente incapazes os que, por 
causa transitória, não puderem exprimir sua vontade (na redação 
originária, eram absolutamente incapazes). (LÔBO, 2015) 

 

A relevância do Estatuto se justifica pelo fato de que, mesmo sendo a proteção do 

deficiente uma regra constitucional, portando prevista desde 1988, ainda carecíamos de 

um estatuto regulamentando a condição de deficiente no Brasil.  Desse modo, a norma se 

coloca com o propósito de suprir essa lacuna, prevendo a conceituação de deficiente, 

direitos fundamentais, regras penais e administrativas, incluindo diversos aspectos 

relacionados à plena proteção jurídica do deficiente. 

Conforme exposto, observamos um significativo avanço da legislação a respeito 

da pessoa com deficiência, evidenciando-se uma mudança paradigmática na forma de se 

reconhecer juridicamente o deficiente no Brasil, de modo a prestigiar a integração da 

pessoa com deficiência e sua autonomia frente às diversas dimensões da vida. 
 

2.7 Plano Nacional de Educação 

Importante considerar, especificamente em relação à educação especial, as 

diretrizes dadas pelo Plano Nacional de Educação - PNE, que se voltou a garantir o 

atendimento de todos os alunos com necessidades especiais, defendendo também a 

existência das escolas adaptadas a acessibilidade, obedecendo aos padrões mínimos de 

infraestrutura.  

Por sua vez, procurando dar efetividade ao PNE, o projeto de lei 8035/10 definiu 

no seu artigo 8º, §2º, que cabe aos municípios o estabelecimento de metas para garantir 

o pleno acesso à educação regular e a oferta do atendimento educacional especializado 

aos alunos alvo da educação especial. 

Um importante aspecto a ser considerado, é que estas diretrizes e garantias 

buscam construir uma visão de educação especial desvinculada de “escola especial”, 
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permitindo fortalecer a ideia de educação inclusiva, na qual o trabalho do professor é 

voltado para toda a diversidade que constitui o seu grupo de alunos. 

 
3. Políticas públicas inclusivas na educação 

Historicamente observamos que apenas os direitos individuais, também 

chamados de liberdades públicas, não se mostraram suficientes para garantir os direitos 

fundamentais, evidenciando a necessidade da implementação de condições para o seu 

efetivo exercício. 

Assim, antes de tratar especificamente de projetos de políticas públicas de defesa 

da inclusão, vale conceituar política pública, o que fazemos com a contribuição de 

Oliveira (2014): 
Não é tarefa simples a de precisar um conceito de políticas 
públicas, mas, de um modo geral, a expressão pretende significar 
um conjunto ou uma medida isolada praticada pelo Estado 
Democrático de Direito. Como destaca Eros Grau: ‘A expressão 
política pública designa atuação do Estado, desde que a 
pressuposição de uma bem demarcada separação entre Estado e 
sociedade (...). A expressão políticas públicas designa todas as 
atuações do Estado, cobrindo todas as formas de intervenção do 
poder público na vida social’.  
 

Existem diversas questões sociais que envolvem projetos e políticas públicas. 

Dentre elas encontram-se aquelas que dizem respeito à inclusão de pessoas com 

deficiência, mais especificamente, no que tange ao direito à educação de crianças com 

necessidades educativas especiais. 

Vale ressaltar, porém, que a constituição de uma política pública inclusiva bem 

elaborada não é suficiente para solucionar o problema, sendo importante e 

indispensável desenvolver mecanismos e lutar para que ela seja colocada em prática de 

maneira a beneficiar a todos aqueles que precisam dela. 

Podemos mencionar, por exemplo, a denominada Escola de Gente - Comunicação 

em Inclusão (EG) que é uma organização não governamental (ONG), fundada pela 

jornalista Cláudia Werneck, em 2002, no Rio de Janeiro (WERNECK, 2002). 

A referida ONG trabalha por meio da comunicação estratégica e busca assegurar a 

inclusão social de crianças com deficiência e conscientizar a população em geral acerca 

das deficiências existentes, com a finalidade acabar com as atitudes preconceituosas. Seu 

principal objetivo é transformar as políticas públicas em políticas públicas inclusivas e 

formar jovens mais conscientes que futuramente transformarão a sociedade em um 

lugar melhor para se viver. 

Outro exemplo que pode ser mencionado é o Conselho Municipal da Pessoa com 

Deficiência (CMPD). O CMPD é o órgão de representação das pessoas com deficiência 

perante a Prefeitura de São Paulo. Sua principal função é elaborar, encaminhar e 

acompanhar a implementação de políticas públicas de interesse da pessoa com 

deficiência na saúde, na educação, no trabalho, na habitação, no transporte, na cultura, 
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no lazer, na acessibilidade ao espaço público e nos esportes. Referido Conselho ainda 

promove atividades de integração das pessoas com deficiência, além de fazer e receber 

denúncias de discriminação.  

Vale ressaltar também que o CMPD é composto única e exclusivamente por 

pessoas com deficiência, tendo sido implementado em São Paulo no ano de 1989, 

embora só tenha sido regulamentado em 1992 pela Lei Municipal n. 11.315. 

 
3.1 Educação especial e educação inclusiva 

A Educação Especial é definida pelo caput do artigo 58 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) como sendo a “modalidade de educação escolar, 

oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos portadores de 

necessidades especiais”. 

Vale mencionar também a definição fornecida pela Resolução n. 02, de 11 de 

fevereiro de 2001, da Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação 

(CEB/CNE) que, em seu artigo 3º estabelece, por sua vez, in verbis: 
 
Art. 3º. Por educação especial, modalidade da educação escolar, 
entende-se um processo educacional definido por uma proposta 
pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais 
especiais, organizados institucionalmente para apoiar, 
complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os 
serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação 
escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, 
em todas as etapas e modalidades da educação básica. 
Parágrafo único. Os sistemas de ensino devem constituir e fazer 
funcionar um setor responsável pela educação especial, dotado de 
recursos humanos, materiais e financeiros que viabilizem e deem 
sustentação ao processo de construção da educação inclusiva. 

 

O artigo 4º da mesma Resolução estabelece, ainda, que a educação especial 

deverá levar em conta, dentre outros fatores, os perfis dos estudantes e suas faixas 

etárias, de modo a assegurar a dignidade humana; o direito de cada aluno de inserção na 

vida social; o reconhecimento de suas diferenças e potencialidades; bem como a 

ampliação do exercício da cidadania. 

Já a Educação Inclusiva, por outro lado, busca proporcionar o acolhimento de 

todos os estudantes, sejam eles pessoas com deficiências ou não, nos estabelecimentos 

de ensino regular. Tal entendimento reconhece que cada aluno é singular e que por isso 

as escolas precisam batalhar para poder atender às necessidades individuais de cada 

um, respeitando suas diferenças e não tratando todos igualmente. Para tanto é 

necessária a aplicação de diferentes metodologias capazes de atender a todas as 

necessidades de desenvolvimento de maneira individual, levando em consideração os 

diferentes níveis de capacidade de aprendizado de cada indivíduo. 
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O princípio fundamental da educação inclusiva nas escolas é o que diz que 

sempre que for possível todas as crianças deverão aprender juntas, não importando a 

existência de diferenças físicas, linguísticas, intelectuais, sociais, emocionais ou 

eventuais dificuldades que surgirem. 
 
(...) diante da inclusão, o desafio da escola comum/especial é o de 
tornar claro o papel de cada uma, pois a educação para todos, não 
nega nenhuma delas. Se os compromissos educacionais dessas não 
são sobrepostos nem substituíveis, cabe a escola especial 
complementar a escola comum, atuando sobre o saber particular 
que invariavelmente vai determinar e possibilitar a construção do 
saber universal (CARNEIRO, 1998, p. 215). 
 

Nesse sentido, enquanto a Educação Especial é vista como substitutiva à 

Educação Regular, dado que ou o aluno participa de uma ou ele participa da outra, não 

sendo possível participar das duas simultaneamente, a Educação Inclusiva é sempre 

complementar, por meio dela o aluno participa tanto dos processos de educação regular, 

juntamente com todos os outros alunos, como tem acesso a salas com recursos 

multifuncionais e outros atendimentos que irão proporcionar uma maior inclusão 

dentro da escola. 
 

3. 2 O direito à educação da criança com deficiência 

A educação constitui requisito imprescindível à formação da pessoa humana em 

sua completude. Através da qualificação escolar é que se constrói uma nação com 

profissionais mais bem preparados e capazes de auxiliar o país em seu crescimento 

econômico, social e na melhoria da qualidade de vida. Dessa forma, aqueles que 

possuem necessidades especiais não podem ser excluídos do exercício desse direito. 

Nosso Ordenamento Jurídico assegura a essas pessoas o direito à educação em várias 

situações, por exemplo, no artigo 208, inciso III da Constituição Federal de 1988, na Lei 

de Diretrizes Básicas da Educação (LDB) n. 9.394 de 1996 e no Decreto n. 7.611 de 2011. 

A Constituição Federal estabelece, em seu artigo 208, inciso III, que “o dever do 

Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede 

regular de ensino”. Referido artigo “é o resultado de uma crescente evolução no 

tratamento que a sociedade vem dispensando aos portadores de deficiências, ou melhor, 

aos portadores de necessidades especiais, incluindo-se aí os superdotados”. 

A Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional (Lei 9.394/1996) dedica todo 

um capítulo ao trato da educação especial, que é definida em seu artigo 85 como “a 

modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, 

para educandos portadores de necessidades especiais”. Além disso, a LDB também dá 

instruções básicas a serem seguidas na implementação dessa modalidade de educação. 
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Os princípios e valores que embasam as políticas educacionais 
constituem a base axiológica que move os formuladores de 
política. Se democráticos e centrados na aprendizagem em vez do 
ensino, os princípios serão verdadeiras alavancas que fazem sair 
da retórica para a prática, na medida em que o que está previsto 
nos objetivos, passa a acontecer, de fato. (CARVALHO, 2005) 

 

Segundo a LDB, todas as pessoas com necessidades especiais têm direito à 

matrícula, sem diferenciação de turnos, nas escolas regulares. Significa dizer que as 

escolas não podem se recusar a receber um aluno em face de sua deficiência, uma vez 

que ele tem tanto direito ao acesso a educação como qualquer outra criança. A finalidade 

dessa diretriz é a integração das turmas de todos os níveis e graus de ensino com as 

turmas de Educação Especial, em todas as escolas, buscando-se, assim, desenvolver 

ações inclusivas nas áreas de ação social, educação, esporte, lazer, saúde e trabalho. 

Uma das principais mudanças que ocorreu no Brasil com a elaboração da LDB, 

portanto, foi no sentido de expandir a educação com a reestruturação dos 

estabelecimentos de ensino, deixando de focar exclusivamente no atendimento clínico 

que gerava uma segregação dos alunos.  

É importante sublinhar que, caso não seja possível a integração dos alunos 

“especiais” nas salas de aula comuns de ensino regular, o atendimento educacional 

dessas pessoas poderá ser feito apenas em classes, escolas ou serviços especializados. 

Trata-se da chamada Educação Especial. Porém, nesse caso, a inclusão não ocorrerá, já 

que nessas classes existirão apenas alunos com deficiência, e não com todo tipo de 

diversidades. 

O Decreto n. 7.611/2011, por sua vez, dispõe por meio de seus 11 artigos 

algumas diretrizes pelas quais o direito à educação deverá ser efetivado, induzindo, 

claramente, os governantes a terem uma nova postura, mais inclusiva e mais respeitosa 

perante esses indivíduos. 

Vale ressaltar, ainda, que alguns Organismos Internacionais, especialmente a 

UNESCO, fazem recomendações que dizem respeito à educação especial, e convém 

destacar, nesse aspecto, as contribuições e diretrizes trazidas pela Declaração de Cuenca 

(1981), pela Declaração de Sunderberg (1981), pela Declaração Mundial sobre Educação 

para Todos (1990), pelo Seminário Regional sobre Políticas, Planejamento e 

Organização da Educação Integrada para Alunos com necessidades especiais (1992) e 

pela Declaração de Salamanca Sobre Princípios, Políticas e Práticas em Educação 

Especial (1994). 
  

3.3 A judicialização da educação inclusiva 

As previsões referentes à educação inclusiva são um fato, e têm-se manifestado 

de forma a avançar significativamente nas últimas décadas. Contudo, sua efetivação nem 

sempre se realiza de forma plena, e nestas circunstâncias, torna-se necessária a 
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intervenção de dimensões judiciais mais elevadas, como por vezes, a atuação 

interpretativa e decisória do Supremo Tribunal Federal (STF).  

Conforme já exposto anteriormente, em capítulo oportuno, as políticas públicas 

colocam-se como necessidade para que os direitos fundamentais sejam efetivados. Estes 

necessitam de políticas públicas claras e devidamente delineadas, pelo Poder Executivo, 

bem como pela capacidade elaborativa do Poder Legislativo. Todavia, nem sempre é 

possível delineá-las, dado que por vezes, faltam recursos orçamentários, e outras, ocorre 

a omissão de tais Poderes. 

Em face dessas lacunas, o Poder Judiciário, embora não seja diretamente 

responsável pelo planejamento ou a execução de políticas públicas, coloca-se como um 

dos principais atores nesse quadro institucional, à medida que se volta para a tutela 

jurisdicional de direitos consagrados pelo nosso ordenamento, especialmente 

vinculados a direitos sociais como a saúde, educação e previdência social. Assim é que a 

judicialização de políticas públicas acaba emergindo, fazendo com que certas questões 

de base política e social, comumente decididas pelos Poderes Executivo e Legislativo, 

passem a ganhar destaque no universo judicial. 

Uma dessas circunstâncias pode ser observada na intervenção do STF sobre a 

cobrança de valores adicionais pelas escolas privadas, para garantir adequações 

escolares que garantam inclusão, conforme notícia abaixo transcrita, divulgada pelo 

Jornal Estado de São Paulo (ESTADO DE SÃO PAULO, 2016):  
 
O Supremo Tribunal Federal, por uma maioria de 9 a 1, decidiu de 
forma definitiva, que as escolas privadas não podem realizar 
qualquer tipo de cobrança de valores adicionais em suas 
mensalidades, anuidades e matrículas para o cumprimento de 
adequações escolares (quer infraestruturais, quer pedagógicas ou 
de qualquer outra natureza) para a efetivação de uma educação 
inclusiva. O Tribunal, assim, ratifica a constitucionalidade do 
Estatuto da Pessoa com Deficiência (lei 13.146/2015) e garante a 
todos os indivíduos o acesso à educação regular. Foram 
questionados pela CONFENEN (Confederação Nacional dos 
Estabelecimentos de Ensino) os artigos 28, § 1º e 30, caput, desta 
lei. 
Em uma votação rápida, o Tribunal confirmou a decisão 
anteriormente dada pelo ministro relator, Edson Fachin, de que a 
cobrança de qualquer valor adicional seria inconstitucional e iria 
contra os direitos das pessoas com deficiência. O principal 
argumento levantado pelos ministros foi o da importância da 
inclusão social dessas pessoas, com o fim de se promover a 
igualdade, bem como a garantia de um tratamento mais digno e 
mais humano. Foi ressaltado pelos ministros não apenas 
argumentos de ordem nacional, – como princípios e ditames 
constitucionais e infraconstitucionais (como a própria Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), mas também 
internacionais, reconhecendo a importância da Convenção 
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Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que 
possui status constitucional. 

O que se pode observar, com esta decisão da Suprema Corte é o fortalecimento 

dos direitos humanos em defesa da educação como um direito social valorizado para o 

desenvolvimento de qualquer sociedade, impossibilitando exclusão e marginalização de 

minorias que são fortemente atingidas por comportamentos discriminatórios.  

Considerando a importância da educação como direito social a ser defendido, 

preservado e ampliado, coloca-se como objeto de atuação judicial, o que se caracteriza 

também pela possibilidade do judiciário defender e interferir em políticas públicas. A 

esse respeito, Silveira (2011, p. 31) ressalta que: 
 
A inexistência das políticas públicas poderá ser objeto de controle 
do Poder Judiciário, pois o que qualifica a existência de um direito 
social como direito pleno não é simplesmente a conduta cumprida 
pelo Estado, mas a existência de algum poder jurídico para que o 
titular do direito possa, em caso de descumprimento da obrigação 
devida, exigir a sua autuação. Desta forma, se de verdade temos 
direitos, devemos ter uma ação.  
 

O processo de judicialização ocorre sempre que os demais poderes não atuam 

conforme as garantias e direitos constitucionalmente previstos, e desse modo, acaba por 

existir interferência por parte do judiciário em questões que deveriam ser tratadas pelo 

Executivo ou legislativo. No caso das políticas públicas, é notório que sejam matéria de 

atuação do poder executivo, não sendo adequada a submissão de política pública a 

controle jurisdicional. Entretanto, cabe ao Judiciário tutelar as políticas públicas, em 

consonância com direitos constitucionais.  

Conforme aponta Oliveira (2014), a inserção do Poder Judiciário na apreciação de 

políticas públicas é relativamente recente em nosso ordenamento jurídico, dado que as 

diretrizes Constitucionais anteriores limitavam tal possibilidade. Conforme enfatiza a 

autora: 
Com a promulgação da Constituição de 1988, o poder de atuação 
do Judiciário ampliou-se mediante a possibilidade de revisão dos 
atos dos demais poderes. Tal crescimento decorre da prevalência 
dos direitos sociais e princípios constitucionais, uma vez que, nos 
termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal de 1988, 
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito”. (OLIVEIRA, 2014) 
 

Considerando que em muitas circunstâncias a judicialização de políticas públicas 

se volta para a defesa de direitos e garantias fundamentais, em casos como o que se 

coloca no estudo em pauta, parece não proceder a ideia de que o Poder Judiciário estaria 

promovendo uma afronta à democracia, e sim, ampliando as possibilidades de efetivação 

de nossas diretrizes normativas de forma mais inclusiva. 
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4. Considerações Finais 

Buscamos realizar uma breve análise a respeito da educação inclusiva, buscando 

levantar as garantias jurídicas presentes no ordenamento brasileiro, para o devido 

acolhimento escolar da criança com deficiência. 

Para tanto, discutimos os conceitos de deficiência, levando em consideração suas 

principais abordagens e interpretações, observando aspectos de sua evolução legal. 

Junto a isto, discorremos sobre os fundamentos dos direitos humanos e a visão social 

inclusiva, de modo a considerar os direitos humanos e o princípio da dignidade da 

pessoa humana, fundamentando-se no preceito da igualdade.  

Dissertamos a respeito da inclusão da criança com deficiência à luz do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, bem como recorremos às contribuições trazidas pela 

Declaração de Salamanca Sobre Princípios, Políticas e Práticas na Área das Necessidades 

Educativas Especiais. Tomando por base tais princípios e preceitos, evidenciamos a 

importância das políticas públicas inclusivas no Brasil, no que diz respeito à temática 

das necessidades educativas especiais, que expressam as principais diferenças 

existentes entre a educação especial e a educação inclusiva.  

Por fim, frente aos obstáculos presentes na esfera política e econômica, para 

implementação das políticas públicas em geral, e as políticas públicas inclusivas em 

particular, constatamos a necessidade da entrada do Poder Judiciário nesta esfera de 

atuação, evidenciando um (indispensável) processo de judicialização das políticas 

públicas, para efetivação de direitos sociais e uma educação verdadeiramente inclusiva. 

Consideradas essas questões, é essencial considerar que a educação inclusiva 

implica na implementação de políticas públicas, bem como no entendimento da inclusão 

como um processo amplo, que não pode se limitar à sala de aula, nem à relação 

professor-aluno, e sim, que seja considerada a partir de um princípio voltado à educação 

para todos, capaz de valorizar e aceitar as diferenças e diversidades próprias da vida 

social, e que perpassam também a comunidade escolar. 
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1. Introdução 

Em 18 de março de 2009, foi publicada, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a 

Resolução n° 70, que dispõe sobre o “Planejamento e Gestão Estratégica no âmbito do 

Poder Judiciário”2, atendendo à exigência de implementação de diretrizes nacionais para 

                                                           
1 As ideias apresentadas neste artigo estão desenvolvidas de modo mais conclusivas na minha tese, na 
qual analiso o Poder Judiciário e a racionalização do sistema judicial brasileiro. 
2 Considerando a necessidade de revisar a Res. n° 70, de 2009, do CNJ (que “Dispõe sobre o Planejamento 
e a Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário”), em 2014 foi publicada pelo CNJ, a Res. n° 198, com 
o mesmo título. 
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nortear a atuação institucional, conforme deliberado pelos presidentes dos tribunais 

brasileiros, no I Encontro Nacional do Judiciário, realizado em Brasília, em 2008. 

A pauta do Encontro está inserida no contexto de reforma do Estado e articulado 

aos processos de reordenação institucional e de reestruturação da relação Estado, 

Direito e Sociedade, que impõem um rearranjo dos papéis e das relações institucionais 

assim como mudanças estruturais e procedimentais das instituições democráticas. 

Sob esse novo modelo institucional o “Planejamento e Gestão Estratégica no 

âmbito do Poder Judiciário” (Res. n° 70, de 18 de março de 2009, do CNJ) ganha um 

sentido mais amplo – não só de reforma do Judiciário, mas do próprio Estado – 

apresentando como consequência imediata a implementação de diretrizes nacionais 

para nortear a atuação institucional a fim de aperfeiçoar e modernizar os serviços 

judiciais e conferir maior continuidade administrativa aos tribunais. 

No entanto, à medida que a necessidade de implementação de diretrizes 

nacionais exigiu a racionalização judicial para nortear a atuação institucional, fez 

também com que o Judiciário incorporasse à sua agenda categorias até então 

desconhecidas de suas práticas cotidianas. Em contrapartida, houve um incremento 

notável de suas funções “secundárias” de normatização e administração na tentativa de 

aperfeiçoar a prestação dos serviços judiciários. 

No entanto, o incremento das funções de normatização e administração constitui 

apenas uma parte da racionalização do sistema judicial, que será veementemente 

contestada quando, sob os fundamentos de modernização e eficiência, permite, por 

exemplo, a coexistência de situações que ameaçam direitos de cidadania – exatamente 

os quais propõe promover –, colocando em questão tal racionalidade e seus objetivos – 

especialmente, o acesso à justiça –, que justificam o planejamento estratégico do Poder 

Judiciário em sua atuação institucional. 

É a partir desta realidade concreta que este artigo faz uma análise inicial da 

racionalização do sistema judicial brasileiro sob a reordenação institucional e a 

reestruturação da relação Estado, Direito e Sociedade, e inserida em um contexto 

complexo, dinâmico e de intensas transformações, onde os atores não só disputam 

espaços como ganham diferentes papéis, impondo não somente novas demandas, mas, 

também, novas relações. 

A análise se divide em três partes. A primeira parte destaca o modelo 

institucional a partir da Constituição de 1988, que inaugura um novo parâmetro para o 

“Planejamento e Gestão Estratégica no âmbito do Poder Judiciário” (Res. n° 70, de 18 de 

março de 2009, do CNJ), que determinará a implementação de diretrizes nacionais para 

nortear a atuação institucional a fim de aperfeiçoar e modernizar os serviços judiciais. 

A segunda parte contextualiza a reforma do Estado na América Latina e no Brasil, 

descrevendo como as novas democracias latino-americanas – e, consequentemente, as 

suas reformas – se inserem neste contexto, destacando, no caso do Brasil, como o 

objetivo fiscal de redução dos gastos do governo associa-se às promessas de mais 

eficiência no uso dos recursos públicos e de mais qualidade dos serviços prestados à 

população com novas práticas de transparência e maior responsabilização dos governos. 
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A terceira e última parte analisa a racionalização do sistema judicial brasileiro, 

apontado a coexistência de fatores e de interesses diversos – e às vezes opostos – a 

partir da qual o Judiciário buscará nortear a sua atuação institucional pautada em um 

planejamento estratégico nacional, que consiste no desenvolvimento de políticas 

judiciárias, cujos desafios e perspectivas impõem uma redefinição do seu papel. 
 
2. O modelo institucional 

  

O desenvolvimento institucional no Brasil se deu de forma bastante atribulada, de 

modo que a experiência democrática brasileira sofreu sucessivas interrupções desde a 

Primeira República até a Constituição de 1988, que trouxe um novo modelo institucional 

pautado em princípios de reordenação institucional e de reestruturação da relação 

Estado-Direito-Sociedade. 

É preciso destacar, no entanto, que neste novo modelo as mudanças institucionais 

decorrentes da luta pela redemocratização ocorrida no país não se limitam apenas a 

aspectos formais de reordenação institucional e de reestruturação das relações. A ideia 

de democracia sempre esteve indissociavelmente relacionada – inclusive nos vários 

movimentos de luta pela redemocratização – à reivindicação de justiça social (ALMEIDA, 

2003).  

Diversamente dos modelos institucionais precedentes, que se limitavam apenas a 

rearranjos formais, a República Federativa do Brasil, então constituída em Estado 

Democrático de Direito, com a Constituição de 1988, tem um sentido de conteúdo 

transformador da realidade que, dada a sua substancialidade – e para além de seu 

formalismo –, incorpora a natureza inacabada da democracia, apresentando-se como 

uma contínua (re)criação e assumindo um caráter dinâmico diverso da sua porção 

estática – formal. 

É com base nesse novo modelo institucional, e em vista das demandas do 

contexto social, político e econômico – bem como das exigências de organismos 

internacionais, como o Banco Mundial (1996) –, que o “Planejamento e Gestão 

Estratégica no âmbito do Poder Judiciário” (Res. n° 70, de 18 de março de 2009, do CNJ) 

apresenta a implementação de diretrizes nacionais para nortear a atuação institucional 

a fim de aperfeiçoar e modernizar os serviços judiciais e conferir maior continuidade 

administrativa aos tribunais, incorporando, inclusive, categorias até então 

desconhecidas do Judiciário, como planejamento estratégico e gestão institucional. 

 
2.1 Planejamento estratégico e gestão institucional 

 Em dezembro de 2015 foi aprovado na Sessão Plenária do CNJ o “Plano 

Estratégico do CNJ para o período 2015-2020”. Instituído por meio da Portaria n° 167, 

de 15 dezembro de 2015, o Plano Estratégico apresenta como componentes da 

estratégia do CNJ, dentre outros: o desenvolvimento de políticas judiciárias que 

promovam a efetividade e a unidade do Poder Judiciário, orientadas para valores de 

justiça e paz social, de modo a ser reconhecido como órgão de excelência em 
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planejamento estratégico, governança e gestão judiciária3, visando à efetividade da 

justiça brasileira (Port. n° 167/2015, CNJ, art. 2°, incs. I e II). 

Para o período 2015-2020, constam, por exemplo, dentre os objetivos 

estratégicos da Portaria n° 167/2015: o aperfeiçoamento da gestão das políticas 

judiciárias e demais instrumentos de governança do CNJ e do Poder Judiciário; a 

realização e o incentivo de pesquisas, estudos e diagnósticos sobre o Judiciário; a 

fomentação de práticas de racionalização dos recursos públicos; o incentivo da 

disseminação de conhecimento de boas práticas no âmbito do Poder Judiciário; e a 

promoção dos direitos de cidadania no âmbito do Poder Judiciário, com vistas ao 

fortalecimento do Estado Democrático de Direito (art. 2°, §1°, incs. I, II, IV, V e VII). 

A Portaria n° 167/2015 reitera, em seu art. 2°, os componentes da estratégia do 

CNJ previstos anteriormente na Res. n° 70/2009, que apresenta, dentre os seus 

componentes, 15 (quinze) objetivos estratégicos distribuídos em 8 (oito) eixos 

temáticos, dentre os quais: eficiência operacional (garantir a agilidade nos trâmites 

judiciais e administrativos); acesso à justiça (facilitar o acesso ao sistema de justiça e 

promover a efetividade no cumprimento das decisões); responsabilidade social 

(promover a cidadania); alinhamento e integração (garantir o alinhamento estratégico 

em todas as unidades do Judiciário e fomentar a interação e a troca de experiências 

entre Tribunais nos planos nacional e internacional); e atuação institucional (fortalecer 

e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições) (Res. n° 70/2009, CNJ, 

art. 1°, IV, a, b, c, d, e). 

Certamente que entre os objetivos estratégicos e entre estes e os eixos temáticos 

deve existir uma inter-relação e uma coerência, possibilitando o surgimento de 

condições favoráveis aos “atributos de valor Judiciário para a sociedade”. Afinal, é a 

existência dessas condições que possibilitará a este Poder alcançar a sua pretensão de 

realizar justiça e ser reconhecido pela sociedade como instrumento efetivo de justiça e 

paz social (Res. n°70/2009, art. 2°, incs. I, II e III).  

Esse alinhamento representa uma das preocupações fundamentais da política 

judiciária nacional e, consequentemente, do planejamento e da gestão institucional (Res. 

n° 49/2007; Res. n° 70/2009, CNJ, art. 1°, IV d, art. 2°, §§ 1°, 2° e 3° e art. 6°, caput; Res. 

n° 198/2014, art. 4°, art. 16; Port. n° 167/2015, art. 2°, §3°) constituindo, com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000), a base legal 

sobre a qual os tribunais elaboram e justificam os seus planejamentos estratégicos. 

É importante ressaltar, no entanto, que não obstante o fundamento jurídico-legal 

os planejamentos estratégicos dos tribunais não estão isentos de questionamentos 

públicos acerca da legalidade ou da moralidade dos seus atos. Apesar de fundada em 

atos administrativos do CNJ e na Lei de Responsabilidade Fiscal, os planejamentos 
                                                           
3 Segundo as diretrizes do “Planejamento Estratégico do Poder Judiciário”, coordenado pelo CNJ, os 
objetivos estratégicos da Port. n° 167/2015 decorrem da ideia de um planejamento estratégico nacional 
do Poder Judiciário para atender a necessidade de implementação de diretrizes nacionais para a atuação 
institucional, e visam ao aperfeiçoamento e à modernização dos serviços judiciais, além de uma 
continuidade administrativa nos tribunais, conforme deliberado no I Encontro Nacional do Judiciário, 
realizado em 2008, em Brasília, e validado no II Encontro Nacional (BRASIL, 2017c). 
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estratégicos dos tribunais também são questionados no que diz respeito à legalidade e à 

legitimidade. 

O acontece, por exemplo, quando há ameaça iminente aos direitos de cidadania4, 

indicando conflitos entre os objetivos estratégicos do planejamento estratégico nacional 

e colocando em questão a própria noção de racionalização do sistema judicial como 

medida de modernização e eficiência (BRASIL, 2015a). Antes, porém, é preciso 

compreender essa lógica dentro de um quadro mais amplo de reforma judiciária e de 

democratização da justiça para então analisá-la contextualmente. 

  
3. Reforma do Estado na América Latina 

 Como os demais países da América Latina, as reformas do Estado no Brasil, 

desencadeadas a partir do início dos anos 1990, ocorreram juntamente com a inserção 

do país na economia global e a democratização das instituições políticas. É assim que o 

objetivo fiscal de redução dos gastos do governo (para garantir sua credibilidade 

perante os mercados financeiros) associa-se às promessas de mais eficiência no uso dos 

recursos públicos e de mais qualidade dos serviços prestados à população com novas 

práticas de transparência e maior responsabilização dos governos5 (LOUREIRO, 

TEIXEIRA; MORAIS, 2009). 

As novas democracias na América Latina – e, consequentemente, as suas 

reformas – estão inseridas neste contexto. As transições políticas dos anos 80 foram 

produzidas em contextos de severa crise econômica. Desse modo, qualquer análise do 

processo vivido pelas democracias emergentes da América Latina a partir dos anos 80 

deve assumir como dado que a região não é uma realidade isolada no mundo. Mas, 

constitui um espaço físico e social em que se reproduzem – como em outros momentos 

de nossa história recente – tendências mais vastas que em grande medida transcendem 

a própria vontade dos atores principais (PUCEIRO, 2010). 

O que justifica a convergência das análises dos sistemas judiciais latino-

americanos, caracterizados por: a) sua falta de independência, b) sua escassa eficiência e 

                                                           
4 O que aconteceu com a desativação de varas e comarcas no interior do país, a exemplo do Estado da 
Bahia, cujo Tribunal de Justiça desativou 33 varas e comarcas de entrância inicial, sob a justificativa de 
que a medida “está alinhada ao que dispõe a Res. nº 184/2013, CNJ (TJBA, 2017). A medida causou o 
protesto de populares e também de instituições como a Associação de Magistrados da Bahia (AMAB) e da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/BA). Para esta última, “o fechamento de comarcas é flagrantemente 
inconstitucional e ilegal, seja pela violação de direitos individuais e coletivos que acarreta, seja pelo 
equívoco do veículo utilizado para alcançar pretendida finalidade, porquanto extinção de comarcas por 
resolução é ato que viola, a um só tempo, as Constituições Federal e Estadual, além da legislação 
infraconstitucional” (OAB/BA, 2017). 

5 Estudando o processo político de responsabilização dos governantes, O’Donnell (1998) distingue dois 
tipos de mecanismos de accountability: a) a accountability vertical, no qual os governantes respondem 
diretamente ao povo, por exemplo, por meio do processo eleitoral; b) accountability horizontal, no qual os 
governantes respondem indiretamente, mediante controles e mecanismos de prestação de contas entre 
poderes. Quer dizer, paralelamente ao processo de responsabilização dos governantes pelo voto, as 
democracias modernas desenvolveram também mecanismos de controle recíprocos dos poderes, por 
meio dos quais o Legislativo, o Judiciário e outras agências estatais fiscalizam os governantes, de forma 
continuada, e não apenas episódica, durante os mandatos. 
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c) sua inacessibilidade. Estas características definem os sistemas judiciais da região 

antes e depois das transições democráticas e depois das reformas judiciais a partir dos 

anos 80. Impulsionados por pressões de organismos internacionais – e em menor 

medida, de atores locais –, as reformas concentram-se, basicamente, em três objetivos: 

a) fortalecimento da independência do Poder Judiciário; b) melhoramento da eficiência; 

e c) diminuição das barreiras de acesso aos tribunais6 (SMULOVITZ; URRIBARRI, 2008). 

Mas se por um lado o protagonismo dos tribunais – e as próprias transformações 

do Estado – (TATE; VALLINDER, 1995) não pode ser analisado como se estivesse 

desvinculado de um contexto global de acontecimentos com configurações econômicas e 

políticas, por outro, é de fundamental importância reconhecer que uma análise acerca da 

reforma do sistema judicial no quadro global de reforma do Estado não deve desprezar o 

fato de que os países – incluindo aqueles que dividem uma mesma região – podem 

apresentar problemas e prioridades específicos, como acontece, aliás, em relação às 

reformas judiciárias e à democratização da justiça na América Latina – não obstante os 

problemas enfrentados pela justiça e pelas instituições do Estado que se encarregam de 

administrar a justiça sejam comuns à Região (FRÜHLING, 1997). 

  
3.1 A Reforma Judiciária na América Latina e no Brasil 

 As reformas judiciárias na América Latina têm visado basicamente à 

modernização e eficiência do Poder Judiciário visando ao melhoramento do acesso ao 

sistema de justiça – especialmente em relação às pessoas que pertencem aos grupos 

mais vulneráveis da sociedade – e de fortalecimento dos procedimentos judiciais justos 

e transparentes, de acordo com o Estado Democrático de Direito (CAMPOS, 2011; 

VARGAS, 2007). 

Esta temática assume destaque na América Latina apenas a partir da década de 

80, com os movimentos de democratização e o debate público sobre a crise do Judiciário. 

Esta pauta continuou na agenda dos países ao longo da década de 90 e se estende até os 

dias atuais, por conta dos reclames dos organismos internacionais – sobretudo, do 

Banco Mundial –, acerca da construção de uma governança guiada pelo fortalecimento 

de instituições, após considerar que 

 
A modernização do sistema econômico requer um Estado com 
capacidade para planejar, controlar e supervisionar as áreas de 
negócios desregulamentadas, o que, por sua vez, não pode ser 
realizado se o Judiciário não apresenta uma gestão eficiente da 
justiça, com capacitação de seus juízes, fortalecimento profissional 
da magistratura, aperfeiçoamento técnico para intervenção em 
novas áreas de litigação e para prevenção de crimes, além de 

                                                           
6 No entanto, devido a uma realidade regional atravessada pelas desigualdades (social, econômica, 
política, jurídica) e pela violência, verifica-se a necessidade em colocar no mesmo patamar de prioridades 
as desigualdades e a violência, na medida em que constituem problemas sociais que afetam diretamente a 
vida das pessoas com impactos negativos no desenvolvimento socioeconômico e político dos países da 
Região (VANEGAS, 2016). 
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capacidade para se adequar a mudanças no direito econômico 
internacional (SANTOS, 2008, p. 5). 

 

É nesse contexto – de apoio interno e externo – que a política dos países latino-

americanos buscará promover alterações na estrutura do Judiciário. Antes, porém, é 

preciso afirmar que o destaque que a reforma judiciária alcançou na agenda pública 

deve-se ao fato de que os eventos históricos que marcaram a Região, nos anos 70 e 80 

(violência política, crimes comuns, reformas econômicas...), reforçaram muitos dos 

problemas que o Judiciário vinha há tempos enfrentando (apoio e omissão em relação às 

políticas repressivas; justiça criminal presa a um processo criminal ineficiente; níveis 

elevados de corrupção e desconfiança no Judiciário...) (FRÜHLING, 1997).  

É, no entanto, com a transição dos governos civis democraticamente eleitos e a 

implementação de políticas de livre mercado que virão as maiores contribuições para o 

interesse atual pela reforma judicial na América Latina, aos quais estão relacionados 

uma série de fatores em relação aos seus países, dentre os quais: a) a expansão da onda 

de democratização em países da Região (Equador, Peru, Uruguai...), b) a elevação dos 

padrões de violência (El Salvador, Colômbia, Brasil...), c) as transformações 

socioeconômicas instaladas na Região (abertura de mercado, transações financeiras, 

privatizações...), dentre outros igualmente importantes (FRÜHLING, 1997). 

No caso do Brasil, é somente com o fim do autoritarismo e a reorganização 

constitucional do país, que os analistas se voltam para o estudo e discussão dos aspectos 

institucionais da nova democracia política brasileira (ARANTES; KERCHE, 1998). A 

divulgação dos principais problemas do seu sistema judicial (morosidade dos 

julgamentos, excesso de litigiosidade e falta de acesso à justiça), pelo Diagnóstico do 

Judiciário (BRASIL, 2004), não só colocou em evidência a “crise do Judiciário” – que 

também é do Estado e do Direito (LOPES, 2002) –, como justificou, também, a decisão de 

se implantar definitivamente no país uma política de planejamento estratégico na gestão 

judiciária com propostas de formulação de políticas públicas voltadas a assegurar 

modernização e democratização do acesso ao sistema de justiça7 (BRASIL, 2013a). 

Visando à aprovação de uma política pública nacional voltada para o tratamento 

adequado dos conflitos de interesses, o CNJ, aprovou, em 29 de novembro de 2010, a 

Res. n° 125, que institui a Política Judiciária Nacional, destinada a assegurar a todos o 

direito à solução dos conflitos por meios adequados à sua natureza e peculiaridade, com 

o objetivo de disseminar a cultura da pacificação social. Perspectiva sob a qual acredita-

se efetivar o acesso ao sistema de justiça, desde que os tribunais consigam “redefinir o 

papel do Judiciário na sociedade” de modo a ser percebido como um local onde pessoas 

buscam e encontram suas soluções – um “centro de harmonização social” (BRASIL, 

2015c). 

                                                           
7 Com a aprovação da Emenda Constitucional de Reforma do Poder Judiciário (EC n. 45/2004) e a 
realização do Pacto Republicano (BRASIL, 2013b), houve uma conjugação de esforços voltada para as 
propostas de alterações legislativas (constitucionais e infraconstitucionais) e, posteriormente, programas 
governamentais, como a Política de Democratização do Acesso à Justiça (BRASIL, 2013a). 
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Como parte da estratégia política judiciária, são editados atos normativos 

(resoluções, portarias) por parte do CNJ, a quem compete o controle da atuação 

administrativa e financeira dos tribunais, a atribuição de coordenar o planejamento e a 

gestão estratégica do Poder Judiciário. A finalidade dessa normatização é exatamente 

atender à exigência de nortear a atuação institucional de todos os seus órgãos, 

implicando, obrigatoriamente, o alinhamento dos tribunais às diretrizes da política 

judiciária nacional. 

Esse alinhamento corresponde à unicidade do Poder Judiciário e se dá por meio 

de um sistema de dados baseado em estatísticas e metas. O Sistema de Estatística do 

Poder Judiciário8 foi instituído pelo CNJ e regulamentado pela Res. n° 15, de 20 de abril 

de 2006, que adotou os princípios de publicidade, eficiência, transferência, 

obrigatoriedade de informação dos dados estatísticos e atualização permanente. 

Mas para além da intensificação das funções normativas e administrativas 

existem também outros temas, igualmente importantes, mas pouco discutidos, como o 

recrutamento e da formação dos magistrados9, considerado de importância central não 

só no aumento da eficiência e qualidade do sistema judicial, mas, fundamentalmente, na 

sua renovação democrática, no sentido de melhor responder aos desafios da sociedade e 

às expectativas dos cidadãos (SOUSA SANTOS; GOMES, 2011). 

O método de escolha dos juízes é uma questão que deve ser enfrentada pela 

racionalização do sistema judicial, em obediência, inclusive, aos seus objetivos 

estratégicos (Port. n° 167/2015). Sobretudo, pela própria natureza cada vez mais 

complexa da administração de conflitos (SANTOS, 2008), quando as profissões forenses 

– em especial a magistratura – sofrem os efeitos dos processos de mudanças 

consequentes da crise econômica e social que atinge os países provocando mudanças do 

contexto social da ação dos tribunais, vistas como motores essenciais para o sucesso das 

reformas legais e das transformações do sistema judicial (SOUSA SANTOS et al, 1996; 

GARAPON, 1998). 

O que justifica a compreensão de que a racionalização judicial não deve ser 

desvinculada do contexto social no qual estão inseridas as instituições e seus atores, 

cujas relações de poder não se submetem à ordem jurídica vigente com seus 

fundamentos, princípios e regras. Sem uma leitura referenciada pela práxis social, a 

racionalização judicial será compreendida apenas parcialmente, em seu sentido formal, 

porquanto afastada da realidade das relações que caracterizam a própria relação 

Estado-Direito-Sociedade no Brasil. 

                                                           
8 Esse sistema analisa os dados com a supervisão de Comissão de Estatística e Gestão Estratégica e a 
assessoria do Departamento de Pesquisas Judiciárias. Os dados enviados pelos órgãos do Poder Judiciário 
são obrigatoriamente encaminhados ao CNJ e vinculam a presidência dos tribunais (Res. n° 4/2005 c/c 
Res. n° 15/2006). Todavia, é importante salientar, a intensificação das funções normativas e 
administrativas não abrange o processo de racionalização do sistema judicial, constituindo apenas um dos 
aspectos desse processo.  
9 O recrutamento e a formação dos magistrados ainda é visto como uma questão histórica delicada e 
incômoda, decorrente do impacto do Judiciário nas políticas de governo, especialmente nas reformas 
(ARANTES, 2003) – o que remete, inevitavelmente, à questão da independência judicial nas cortes 
superiores. 
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4. A racionalização do sistema judicial  

 

A racionalização é uma categoria teórica de conceito extremamente complexo e 

de difícil – ou mesmo impossível (BRUBAKER, 1996). O próprio Weber (2004), 

considerado o principal teórico da racionalização da era moderna, o percebeu como um 

conceito fartamente ambíguo10, capaz de englobar todo um mundo de sentidos 

diferentes, de modo que a sua ambiguidade poderia ser equiparada à dos conceitos afins 

de razão, racionalidade e racionalismo. 

Acerca da problemática weberiana da racionalidade e da racionalização, Sell 

(2012) observa que apesar do tema da racionalização ser atualmente reconhecido por 

um grande segmento da literatura especializada como uma questão-chave, tal 

convergência não se verifica quando se busca definir o tratamento weberiano dos 

conceitos de racionalidade e racionalização.  

Esta falta de convergência dos conceitos de racionalidade e racionalização é 

compreensível, explica o autor, visto que não era intento da sociologia weberiana a 

elaboração de uma teoria da racionalidade (perspectiva filosófica) em si mesma, pois, 

esta é apenas condição ou meio para uma tarefa que a engloba e lhe confere sentido: a 

explicitação do processo histórico e sociocultural de racionalização ocidental e moderno 

(perspectiva sociológica). Desse modo, 

 
[...] em Weber, o processo de racionalização não é uma noção que 
pode ser definida de maneira prévia, como um tipo ideal que 
precede a análise, pois se trata de um tópico que o pensador 
desenvolve sempre de forma situada, com um sentido que emerge 
sempre em ato, quer dizer, embutido no próprio processo de 
análise. Já em relação à noção de racionalidade, uma análise 
lexical e epistemológica é possível e [...] não faltam tentativas de 
sistematizar o sentido dos conceitos de racionalidade nos escritos 
de Weber (SELL, 2012, p. 156). 

A construção teórica em Weber aparece na análise do Estado racional, quando o 

autor apresenta como “fundamentos da legitimidade de uma dominação”: a) a 

autoridade do costume sagrado por validade imemorável e pela disposição habitual de 

respeitá-lo (dominação tradicional); b) a autoridade do dom de graça pessoal, extra 

cotidiano (dominação carismática); e c) a autoridade decorrente da dominação, em 

virtude de legalidade, da crença na validade de estatutos legais e da competência 

objetiva, fundamentada em regras racionalmente criadas (dominação legal) (2009, p. 

526, grifo no original). 

                                                           
13 Em seu livro “A ética protestante e o ‘espírito’ do capitalismo”, Weber afirma que “O ‘racionalismo’ é um 
conceito histórico que encerra um mundo de contradições [...]” (2004, p. 69). O sentido de racionalização 
neste artigo está relacionado à aplicação dos meios mais eficientes para se conseguir determinados 
objetivos, assim como as consequências não pretendidas e negativas de tal aplicação.  
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A construção teórica da Sociologia do Estado – e também do Direito14 –, proposta 

por Weber (2009) constitui uma valiosa contribuição deste autor, sobretudo no que diz 

respeito ao Estado racional, às formas de legitimação do poder e à burocracia. Questões 

que estão direta ou indiretamente relacionadas à discussão deste artigo, cujo alcance 

teórico, delimitado pelo seu objetivo, se restringe à modernização e à eficiência do 

sistema judicial visando à simplificação recursal, otimização gerencial e tecnológica11 

(BRASIL, 2015a) – em outras palavras, a própria racionalização judicial. 

 
4.1 A racionalização do sistema judicial brasileiro 

A ideia de racionalização do sistema judicial está relacionada a fatores internos e 

externos, formais e estruturais. É diante dessa coexistência de fatores e de interesses 

diversos, e às vezes opostos, que o Judiciário tem buscado nortear a sua atuação 

institucional pautada em um planejamento estratégico nacional que consiste no 

desenvolvimento de políticas judiciárias que promovam a efetividade e a unidade do 

Judiciário, orientadas para valores de justiça e paz social, de modo a ser reconhecido 

como órgão de excelência em planejamento estratégico, governança e gestão judiciária 

visando à efetividade da justiça (Port. n° 167/2015/CNJ). 

Devido ao aumento da demanda judicial, em parte pela ampliação do acesso ao 

Judiciário, mas, também, pela “negação da justiça” (TAVARES, 2018, p. 52), as soluções 

gerenciais e de modernização tecnológica tendem a atingir os seus limites de 

elasticidade, de modo que apenas a mudança de modelo de prestação jurisdicional pode 

dar à Justiça o dinamismo que os tempos modernos exigem. 

É com essa concepção de prestação jurisdicional que a racionalização assume 

status de condição de eficácia na harmonização das relações sociais12 (BRASIL, 2015a), 

sob o argumento de que o verdadeiro acesso à justiça abrange não somente a prevenção 

e reparação de direitos, mas, também, a realização de soluções negociadas e o fomento 

da mobilização da Sociedade, para que possa participar ativamente dos procedimentos 

de resolução de disputas como de seus resultados (BRASIL, 2015c). 

É, portanto, no plano real e não no ideal13, de compromissos básicos, que o 

Judiciário terá que (re)orientar as suas ações para ser reconhecido como “centro de 

                                                           
11 Esta categorização teórica está, de modo explícito ou implícito, por todo o texto. O que reafirma a 
interlocução com a Administração Pública que constitui, a nosso ver, um aporte teórico indispensável aos 
estudos da Administração da Justiça e da Política Judiciária. 
12 Acontece que a ideia de “harmonização social” é bem mais ampla e complexa, assim como não se limita 
ao abandono de fórmulas exclusivamente positivadas, uma vez que esta ideia de “harmonização social” 
está vinculada à “ideia de justiça” e vice-versa. Se a intenção é realmente “ser reconhecido pela Sociedade 
como instrumento efetivo de justiça”, o Judiciário terá que assumir o compromisso de “realizar justiça” 
(Res. n° 70/2009, CNJ). Não a “Justiça de classe”, que atribui a cada um a sua justiça conforme a sua classe 
social. Terá que assumir a defesa inegociável da própria justiça, considerando que “em uma sociedade 
democrática e plural, a Justiça deve ser capaz de atender aos interesses de todos os segmentos” 
(BARROSO, 2014, p. 9-11). 
13 A respeito da idealização de um Judiciário moderno e eficaz e justo, baseado em um órgão de 
planejamento estratégico e uma Justiça que atenda aos requisitos básicos de efetividade, celeridade, 
segurança, modicidade e acessibilidade (BRASIL, 2015a). 
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harmonização social” (Res. n° 70/2009, CNJ). O que pressupõe readequação 

(reordenação) e diálogo (reestruturação das relações) institucional. É dizer: uma 

racionalização. Uma racionalização judicial para adequá-lo aos novos tempos, marcados 

por um dinamismo e uma complexidade crescentes na administração dos conflitos, de 

modo a atender aos interesses de todos os segmentos sociais, legitimando-o assim, como 

órgão de excelência em planejamento estratégico, governança e gestão judiciária 

visando à efetividade da justiça (Port. n° 167/2015/CNJ). 

É importante compreender, no entanto, que este quadro teórico-metodológico, 

elaborado pelo próprio Judiciário, a partir de atos normativos como referencial, não 

confere, por si só, legitimidade à racionalização. É a confrontação entre o quadro teórico-

normativo e a contextualização social14 que permitirá avaliar a eficácia social dos atos 

normativos conferindo (ou não) legitimação social à Administração da Justiça e à Política 

Judiciária (BRASIL, 2016b). 

Tal legitimação não se opera, porém, pela simples inserção de tabelas e dados 

estatísticos, como acontece em relação aos dados coletados pela Semana Nacional da 

Conciliação (BRASIL, 2018b) – exclusivamente sob o método quantitativo, que não 

revelam o que realmente acontece nas sessões de conciliação15. Quando, na verdade, são 

exatamente as rotinas e as práticas judiciárias que permitem auferir eficácia e conferir 

legitimidade social à racionalização. Esta realidade indica que as rotinas e as práticas 

judiciárias representam não só um desafio para a Administração da Justiça e a Política 

Judiciária, como também, uma das causas do abismo entre o campo dogmático 

(abstrato) e o campo empírico (concreto). 

 
5. Desafios e perspectivas 

Os desafios e as perspectivas do Judiciário estão relacionados ao seu 

protagonismo social e político nas sociedades contemporâneas (SOUSA SANTOS et al, 

1996). No caso dos países latino-americanos o Judiciário nunca foi tema importante em 

                                                           
14 Para atender a essa realidade foi concebida pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho 
Nacional de Justiça (DPJ/CNJ) a série “Justiça Pesquisa”, a partir de dois eixos estruturantes 
complementares entre si: a) “Direitos e garantias fundamentais” e b) “Políticas públicas do Poder 
Judiciário”. O eixo “Direitos e garantias fundamentais” enfoca aspectos relacionados à realização de 
liberdades constitucionais a partir do critério funcional de ampliação da efetiva proteção a essas 
prerrogativas constitucionais. E o eixo “Políticas públicas do Poder Judiciário”, por sua vez, enfoca 
aspectos institucionais de planejamento, gestão de fiscalização de políticas judiciárias a partir de ações e 
programas que contribuam para o fortalecimento da cidadania e da democracia. Os dois eixos estão 
vinculados às abordagens empíricas dos temas, conforme projetos publicados a respeito. A perspectiva 
doutrinária ou teórica deve atuar como marco para construção e verificação de hipóteses, assim como 
para definição dos problemas, de modo que as pesquisas não podem ser exclusivamente teóricas ou 
doutrinárias (BRASIL, 2015b). 
15 Pesquisas empíricas realizadas em tribunais do Rio de Janeiro e da Bahia, por exemplo, apontam para a 
existência: a) de divergências na apropriação judicial dos meios alternativos, onde métodos consensuais 
ganham contornos e significados próprios, e b) de relações institucionais que assumem um papel 
determinante, às vezes, contrárias às próprias diretrizes da Res. n°125/2010, CNJ (AMORIM; BAPTISTA, 
2013; TAVARES, 2014). 
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matéria de reforma. Inicialmente cabia ao juiz, apenas e tão-somente, a figura inanimada 

de aplicador da letra da lei, de modo semelhante ao modelo europeu (SUTIL, 2000). As 

reformas do Estado na América Latina são desencadeadas apenas a partir do início dos 

anos 1990 e ocorreram juntamente com a inserção do país na economia global e a 

democratização das instituições políticas. 

As transformações do Judiciário se inserem, portanto, nas transformações do 

Estado que, por sua vez, estão relacionadas a um contexto global de acontecimentos com 

configurações econômicas e políticas (TATE; VALLINDER, 1995), quando diversos países 

foram afetados e houve um aprofundamento em relação à mudança do ambiente social 

da ação dos tribunais (SOUSA SANTOS; GOMES, 2011). É nesse contexto dessas 

transformações sociais, políticas e econômicas que os países latino-americanos buscarão 

promover alterações na estrutura do Judiciário. 

No caso do Brasil é importante acrescentar que o contexto social pós-constituinte 

não teve apenas a dívida social como realidade a ser enfrentada pelo Estado – e pelo 

Direito – com a Constituição de 1988. Teve que enfrentar, também, a falta de 

representatividade do sistema político, decorrente da incapacidade dos seus partidos 

políticos de formar quadros com compromissos programáticos e ideológicos baseados 

em interesses comuns, e os problemas de eficiência do sistema econômico, no plano 

público, revelado pela incapacidade de implementar políticas públicas e, especialmente, 

pela sua impotência decorrente de uma inflação crescente e agravada pela dívida 

externa, e no plano privado, por um ajuste estrutural que desorganiza o processo de 

industrialização, mantém a estagnação econômica e inibe a produção e o consumo. 

Todas essas questões – muitas das quais decorrentes das omissões do Executivo e 

do Legislativo – são transferidas para o Judiciário que, sob críticas dos seus principais 

problemas (morosidade dos julgamentos, excesso de litigiosidade e falta de acesso à 

justiça) (BRASIL, 2004), será forçado a tomar a decisão de implantar definitivamente 

uma política de planejamento estratégico na gestão judiciária com propostas de 

formulação de políticas públicas voltadas a assegurar modernização e democratização 

do acesso ao sistema de justiça quando, como parte do planejamento estratégico, serão 

elaboradas medidas como atos normativos e políticas judiciárias emanadas pelo CNJ e 

fundamentadas na estratégia Nacional do Poder Judiciário (Res. n° 198/2014, CNJ, art. 

11). 

Para dar conta dessas medidas o Judiciário criou, dentro do Planejamento e 

Gestão Estratégica, uma Rede de Governança Colaborativa (Port. n° 138/2013), 

coordenada pelo CNJ, e que tem como competência apresentar propostas de 

aperfeiçoamento da “Estratégia Judiciário 2020” (BRASIL, 2017a), bem como auxiliar a 

execução, o monitoramento dos trabalhos e a divulgação dos resultados (Res. n° 

198/2014, CNJ, arts. 10 e 11). Uma das deliberações formuladas pela Rede de 

Governança Colaborativa está diz respeito aos “Macrodesafios do Judiciário para o 
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sexênio 2015-2020”16 (“Estratégia Judiciário 2020”), conforme aprovação no VII 

Encontro Nacional do Judiciário, realizado em 2013 (BRASIL, 2015d). 

É a partir dessa articulação temática, observando as tendências atuais (quadro 

real) e o cenário desejado (quadro ideal), que o Judiciário norteará a sua atuação 

institucional em busca não apenas uma justiça mais acessível, mas, também, uma maior 

racionalização do sistema judicial. Evidentemente que existem temas em que o 

enfrentamento deverá ser realizado por meio uma ação conjunta do Judiciário (CNJ, STF, 

TJ) e dos demais Poderes (Executivo e Legislativo), como acontece, por exemplo, em 

relação ao aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal, cujas providências requerem a 

adoção de medidas preventivas à criminalidade e ao aprimoramento do sistema 

criminal, mas, também investimentos em relação ao sistema penitenciário, cuja 

“situação calamitosa” há tempos é por todos conhecida, inclusive, pelo próprio Judiciário 

(BRASIL, 2018c; 2018d). 

Em auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) no sistema prisional 

brasileiro, constatou-se que 59% dos 17 Estados fiscalizados não haviam calculado o 

custo mensal do preso nos últimos três anos. Além disso, 11 das 18 Unidades da 

Federação – incluído o Distrito Federal, portanto, 61% – enfrentaram algum tipo de 

rebelião de outubro de 2016 a maio de 2017. Foi verificado, também, que a maior parte 

das rebeliões, nesse período, ocorreu em estabelecimentos com déficit de vagas: 18 das 

23 unidades prisionais que tiveram registro de rebeliões. Ou seja, 78% dos casos de 

rebelião se deram em presídios com excesso de lotação (TCU, 2018). 

Diante dos últimos episódios envolvendo mortes, rebeliões e fugas nas 

penitenciárias, não se deve ignorar que, se por um lado, a “crise no sistema penitenciário 

brasileiro” (BRASIL, 2018c) aponta para “a importância do fortalecimento dos Grupos de 

Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário (GMFs)” (BRASIL, 2018e), por 

outro, também pode ser indicativa de um quadro social cada vez mais problemático em 

termos de oportunidades, injustiças e marginalização e cujas consequências se tornam 

cada vez mais evidentes com o mito do Estado mínimo debilitando o Estado Social e 

exaltando o Estado Penal (DORNELLES, 2008). 

Igualmente importante é a gestão de demandas repetitivas e dos grandes 

litigantes, sobretudo em tempos de “desjudicialização” e “descongestionamento do 

                                                           
16 Os “Macrodesafios” que vão nortear as atividades do Judiciário de 2015 até 2020 estão divididos em 
três grandes temáticas: Sociedade, Processos internos e Recursos, que se subdividem em diversos temas 
relacionados à efetividade jurisdicional e à plena garantia de direitos. Mas para além de uma efetiva 
prestação jurisdicional em suas dimensões (acesso à justiça, duração do processo e custo), garantindo, no 
plano concreto, os direitos de cidadania em sua múltipla manifestação social (cidadão-administrado; 
cidadão-eleitor, cidadão-trabalhador-produtor; cidadão-consumidor; cidadão-contribuinte...), o Judiciário 
terá que enfrentar temas como o aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal; a gestão das demandas 
repetitivas e dos grandes litigantes; o impulso às execuções fiscais, cíveis e trabalhistas; o combate à 
corrupção e à improbidade administrativa; o aperfeiçoamento e gestão de custos e a instituição da 
governança judiciária, dentre outros (Anexo da Res. n° 198/2014, CNJ).  
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Poder Judiciário”17 (Anexo Por. n° 198/2014, CNJ). Em um estudo divulgado pelo CNJ 

(“Demandas repetitivas e a morosidade na justiça cível brasileira”), com base nos 

resultados de pesquisa feita pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias (DPJ/CNJ), 

junto a todos os tribunais do país, os números indicaram que a Justiça trabalha para 

poucas pessoas – a propósito, estima-se que os cem maiores litigantes correspondam a 

20% dos processos no país (BRASIL, 2011a). 

O setor público (federal, estadual e municipal), os bancos e a telefonia 

representaram aproximadamente 35,5% do total de processos ingressados em 2011. 

Com relação ao total de processos ingressados de cada Justiça, esse percentual quase 

atinge o patamar de 32,5% na Justiça Estadual; 93,5% na Justiça Federal e 5,5% na 

Justiça do Trabalho. Os bancos e o setor público (municipal, estadual e federal), 

apresentaram o maior percentual de processos novos em relação ao total ingressado em 

2011 da Justiça Estadual de 1º Grau, com aproximadamente 34,4% do total de processos 

(BRASIL, 2012b). 

O setor público federal e os bancos apresentaram os maiores percentuais de 

processos em relação ao total ingressado no período, com, respectivamente, 68,8% e 

13,4%, no 1º Grau, e 92,3% e 7,2%, nos Juizados Especiais (JEC). Do total de processos 

dos 100 maiores litigantes da Justiça Federal, 62% referem-se ao polo passivo e 38% ao 

ativo, enquanto que nos Juizados Especiais 99,8% são referentes ao polo passivo 

(BRASIL, 2012b). 

Como apontam os estudos, “predomina uma realidade de excessiva concentração 

de demanda por esses serviços. Ou seja, no Brasil, poucos usam muito o Poder Judiciário 

ao passo que muitos ainda o utilizam pouco” (BRASIL, 2011a, p. 21). O próprio estudo 

realizado pelo CNJ, a respeito dos “Cem maiores litigantes” nos tribunais do País, aponta 

para essa concentração de demandas18 (BRASIL, 2012b), colocando em questão a “crise 

de hiperlitigiosidade” (BARROSO, 2014, p. 1). 

Não menos importante é a gestão de custos, que sobreleva em tempos de 

discussão sobre políticas de redução da injustiça social e das desigualdades estruturais 

no país (CAMPELLO, 2017), exatamente onde a Administração Pública Federal – 

incluindo Executivo, Legislativo e Judiciário federais – gasta mensalmente R$ 3,47 

bilhões com o pagamento de funcionários em cargos de confiança e comissionados. Um 

valor que representa 35% de toda a folha de pagamento do funcionalismo público na 

esfera federal, que é de R$ 9,6 bilhões mensais (TCU, 2016a). 
                                                           
17 Este é um problema conhecido antes mesmo de 2004, quando o Diagnóstico do Judiciário destacou os 
principais problemas do mau funcionamento da justiça, apontando, inclusive, o Estado como o maior 
litigante (TAVARES, 2014). 
18 Em estudos relativos ao ano de 2011, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) constava como o 
maior litigante nacional, correspondendo a 22,3% das demandas dos cem maiores litigantes nacionais, 
seguido pela Caixa Econômica Federal, com 8,5%, e pela Fazenda Nacional, com 7,4%. Na Justiça Estadual, 
o Estado do Rio Grande do Sul constava como o maior litigante, com 7,7% das demandas, seguido pelo 
Banco do Brasil e pelo Banco Bradesco. Já na esfera da Justiça do Trabalho, a União era a maior litigante, 
com 16,7% das demandas. No mesmo período, o setor público (estadual, federal e municipal), bancos e 
telefonias representavam, por sua vez, 95% do total de processos dos cem maiores litigantes nacionais 
(BRASIL, 2011b; 2012b). 
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Em relação à origem do vínculo de pessoas com cargos em comissão, 60% dessas 

funções são ocupadas por servidores efetivos, enquanto os demais são ocupados por 

pessoas sem vínculo com a Administração. Quando esta análise é feita por Poder, o 

Legislativo apresenta 97% de servidores sem vínculo com a Administração e o Judiciário 

e o Executivo apresentam a maioria dos cargos em comissão ocupados por servidores do 

próprio quadro, nos percentuais de 83% e 64%, respectivamente (TCU, 2016a). 

Em 2013, o TCU realizou um levantamento sobre a situação da governança do 

setor público brasileiro em âmbito nacional a fim de propiciar o melhor aproveitamento 

na aplicação de recursos públicos, no qual foram contemplados os órgãos governantes 

superiores, responsáveis por normatizar e fiscalizar a gestão de pessoas nos segmentos 

da Administração Pública Federal, como o CNJ – em relação aos órgãos do Poder 

Judiciário. E neste levantamento o TCU identificou deficiências nos sistemas de 

governança e gestão de pessoas da maioria das organizações avaliadas, cujo “resultado 

revelou um cenário preocupante, ainda mais quando considerado o capital humano 

como principal ativo da organização” (TCU, 2016b). 

Por fim, há uma questão da qual Judiciário não poderá fugir ao enfrentamento e 

que diz respeito aos benefícios (auxílio-moradia, saúde, alimentação...) pagos aos 

membros da magistratura e aos servidores a qualquer título, colaboradores e 

colaboradores eventuais, visto por magistrados como “ajuda de custo” (GENTILE, 2018), 

mas, considerado, por uma parte da Sociedade como “privilégios”, “penduricalhos” 

(GARCIA, 2018) – mas, cujo valor, em alguns casos, ultrapassa o salário de docentes do 

magistério superior em universidades públicas do país. 

O argumento de que o benefício configura um “direito” (GENTILE, 2018), 

porquanto “previsto em lei” (GARCIA, 2018), coloca em questão o aspecto jurídico-legal 

da questão19, à medida que os benefícios concedidos a juízes estaduais pelo país revelam 

um quadro de disparidade e distorções nas modalidades e valores de auxílios recebidos 

(LINHARES; FLECK; MATTOSO, 2018), mas, também, ético-moral, considerando o 

contexto de desigualdade social do país (MAIA, 2017). 

A atitude de indiferença à realidade social – que no caso dos benefícios é 

justificado simplesmente pela “legalidade da lei” – é uma das causas que fazem com que 

o Judiciário seja visto como um Poder distante da sociedade brasileira. Uma imagem que 

contrasta com o discurso do próprio Judiciário acerca da pretensão de ser percebido 

“centro de harmonização social” (Res. n° 70/2009, CNJ) (BRASIL, 2018f).  

Evidentemente que estes temas representam apenas uma parte dos 

“Macrodesafios” do Judiciário, voltados para aqueles temas que requerem uma ação 

                                                           
19 O aspecto jurídico-legal constitui, na verdade, o pano de fundo da questão. O que se percebe aqui é a 
presença de pensamento legalista bastante arraigado em nossa cultura jurídica e que é bem diferente da 
legalidade em si. O pensamento legalista evidencia uma concepção deturpada da legalidade visto que não 
considera a finalidade para a qual foi proposta a lei – e nesse sentido contraria a própria lei, visto que “Na 
aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum” (LINDB, 
art. 5°) – e muito menos o contexto social de aplicação dessa lei. O argumento de justificação dos 
benefícios baseado apenas previsão da lei representa este pensamento, na medida em que se justifica pela 
simples existência formal da lei, cujas consequências sociais não importam. 
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conjunta do Judiciário e dos demais Poderes. No entanto, são bastante representativos 

da situação que coloca de um lado, o quadro normativo (ideal), e de outro, o contexto 

social (real), o que marcou profundamente a relação Estado, Direito e Sociedade no 

Brasil. 

  
6. Considerações finais 

À medida que a necessidade de implementação de diretrizes nacionais exigiu a 

racionalização judicial para nortear a atuação institucional, fez também com que o 

Judiciário incorporasse à sua agenda categorias até então desconhecidas de suas 

práticas cotidianas. Em contrapartida houve um incremento notável de suas funções 

“secundárias” de normatização e administração na tentativa de aperfeiçoar a prestação 

dos serviços judiciários. Essa nova realidade insere a racionalização do sistema judicial 

em um contexto complexo, dinâmico e de intensas transformações, onde os atores não 

só disputam espaços como ganham diferentes papéis, impondo não somente novas 

demandas, mas, também, novas relações. 

É exatamente neste contexto que a racionalização do sistema de justiça aparece 

vinculada ao contexto de reordenação institucional e de reestruturação da relação 

Estado-Direito-Sociedade, justificando a necessidade de compreensão da inter-relação 

de fatores de ordem social, econômica, política, para verificar como aqueles processos 

ensejam mudanças estruturais e procedimentais, impondo um rearranjo dos papéis e 

das relações institucionais, conforme disposto na Constituição de 1988 – e, 

posteriormente, em legislações específicas. 

Com o novo modelo institucional da Constituição de 1988 os significados de 

reordenação institucional e de reestruturação das relações entre Estado e Sociedade 

assumem importância – em sentido formal e material –, impondo mudanças estruturais 

e procedimentais às instituições democráticas e trazendo inovações significativas para 

as instituições de justiça (Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, polícias...), as 

instituições políticas (Poder Executivo e Poder Legislativo) e as instituições sociais de 

modo geral (Estado, Sociedade, Família...), especialmente no plano das 

responsabilidades. 

Como visto, a compreensão dessa realidade, que coloca em questão a atuação do 

Direito nos espaços privilegiados de poder da relação Estado, Direito e Sociedade, é 

fundamental para a racionalização do sistema judicial no que diz respeito aos seus 

objetivos estratégicos mas, também, para alcançar o compromisso de realizar justiça e, 

consequentemente, de ser reconhecido instrumento efetivo de justiça, equidade e paz 

social. 

O que remete aos “Macrodesafios do Judiciário”, cujas respostas requerem uma 

ação conjunta do Judiciário e dos demais Poderes e que coloca em questão o próprio 

comportamento institucional frente aos desafios sociais. Os temas analisados 

(aperfeiçoamento da gestão da justiça criminal; gestão das demandas repetitivas e dos 

grandes litigantes; gestão de custos; moralidade administrativa...) são bastante 
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representativos da situação que coloca de um lado, o quadro normativo (ideal), e de 

outro, o contexto social (real), reportando à configuração institucional histórica que 

marcou profundamente a relação Estado, Direito e Sociedade no Brasil.  

Como se tem afirmado, romper os espaços, as estruturas e as relações de poder, 

não é fácil, sobretudo quando a formação e a relação institucional molda costumes e 

comportamentos. Mas esta é apenas uma das razões pelas quais a racionalização do 

sistema judicial não pode ser interpretada apenas como um quadro teórico-

metodológico, mas, como um processo social, no qual instituições e atores disputam 

espaços e ganham diferentes papéis. 

Compreendemos que o enfrentamento desse processo social pressupõe 

readequação (reordenação) e diálogo (reestruturação das relações) institucional, 

sobretudo da relação Estado, Direito e Sociedade, para que a racionalização do sistema 

judicial represente os interesses de todos os segmentos, conforme os fundamentos, 

princípios e regras do Estado Democrático de Direito.  

Importante ressaltar, no entanto, que as dificuldades e os desafios com os quais 

têm se defrontado o Judiciário não são apenas de ordem teórico-metodológica, mas, 

determinados por um quadro social, político e econômico complexo, dinâmico e de 

intensas transformações, onde os atores disputam espaços e ganham diferentes papéis. 

Um contexto que coloca novos desafios teóricos e metodológicos na agenda de pesquisa 

das ciências sociais, das instituições estatais, às organizações da sociedade civil e às 

relações informais, da escala supranacional ao espaço local. 

O enfrentamento desse contexto pressupõe readequação (reordenação) e diálogo 

(reestruturação das relações) institucional, no caso, da própria relação Estado-Direito-

Sociedade, para que a racionalização do sistema judicial represente os interesses de 

todos os segmentos. É de acordo com essa compreensão que a racionalização deve ser 

articulada como modernização e eficiência do sistema judicial e como condição de 

eficácia na harmonização das relações sociais, desenvolvendo políticas judiciárias que 

promovam a efetividade do Judiciário, orientadas por valores de justiça e paz social. 
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lecciones aprendidas. Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung: Programa de Cooperación en 

Seguridad Regional, 2016. 

 

VARGAS, Juan Enrique (Ed.). Nueva justicia civil para Latinoamérica: aportes para la 

reforma. Santiago de Chile: CEJA, 2007. 
 
WEBER, Max. Economia e sociedade. Fundamentos da sociologia compreensiva. 
Tradução de Regis Barbosa e Karen Elsabe Barbosa. Brasília: Editora da UnB, 2009. (v. 
2). 
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Resumo: Levando em consideração a violência sexual historicamente sofrida pelas 
mulheres, o presente artigo traz a discussão sobre o processo histórico da tipificação 
legal referente ao crime de estupro no Brasil. A pesquisa que fundamentou a presente 
discussão se deu a partir dos textos legais que discorrem sobre o assunto e da própria 
literatura jurídica especializada. Lançou-se mão ainda de dados secundários do 
Ministério da Justiça e Segurança Pública para observar o quantitativo de estupros nos 
anos recentes. Foi possível observar a ocorrência de um processo de amadurecimento e 
democratização na lei penal sobre o estupro e, a despeito de tal processo, a persistência 
da elevada frequência dos registros de estupros no Brasil.  
 
Sumário: 1. Introdução; 2. Revisando o contexto histórico dos estupros; 3. Atual 
tratamento dado ao crime de estupro no Brasil: revisando a legislação; 4. Considerações 
finais; 5. Referências. 
 
Palavras-chave: estupro; crime; Direito Penal; transformação normativa. 
Abstract: Considering the sexual violence historically suffered by women, this article 
brings the discussion about the historical process of legal yuppification regarding the 
crime of rape in Brazil. The research that based the present discussion was based on the 
legal texts that discuss the subject and the specialized legal literature itself. Further data 
were released from the Ministry of Justice and Public Security to observe the number of 
rapes in recent years. It was possible to observe the occurrence of a process of 
maturation and democratization in the criminal law on rape and, despite this process, 
the persistence of the high frequency of rape records in Brazil. 
 
Keywords: rape; crime; Criminal Law; transformation. 

 

1. Introdução 

Historicamente, as mulheres têm sido subjugadas pelos homens, sofrendo 
diferentes tipos de violência, quais sejam, físicas, psicológicas, simbólicas, sexuais, 
dentre outras. O presente artigo pretende focar nesta última, com atenção especial às 
normas relativas à punição quanto ao crime de estupro no Brasil. Para isso, traçou-se um 
caminho a ser percorrido, que tem início com uma intensa retomada histórica a respeito 
do crime de estupro no mundo e no Brasil, passando pela antiguidade até chegar aos 
dias atuais.  
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Tentou-se demonstrar que o crime analisado, infelizmente, é algo que se mostra 
presente no corpo social há bastante tempo. Ademais, demonstrou-se que, a depender 
do contexto histórico e da sociedade analisada, o modo como a pena e o agressor sexual 
eram tratados variava demasiadamente. Nessa perspectiva, buscou-se dar um maior 
enfoque para as alterações advindas ao atual Código Penal brasileiro em razão da Lei 
12.015 de 2009 que, como se sabe, alterou sobremaneira o ordenamento jurídico-penal 
no que tange aos crimes sexuais. 

Em suma, o presente trabalho alveja abordar o curso histórico a respeito da 
legislação penal no concernente ao crime de estupro no âmbito nacional. Para tanto, 
realizou-se um estudo sobre as mudanças nas normas positivadas, ou seja, aquelas que 
foram formalizadas pelo Estado brasileiro, e se discutiu tal processo de mudança 
normativa a partir das abordagens postas na doutrina especializado no direito penal. 
 

2. Revisando o contexto histórico dos estupros 

O crime de estupro, objeto do presente estudo, até chegar ao atual panorama em 

que se encontra hoje tipificado no Código Penal Brasileiro passou por inúmeras 

transformações. Vários já foram os objetos jurídicos tutelados que, de acordo com o 

contexto histórico e a sociedade em questão, foram se transformando e se amoldando 

até se formatar na atual configuração, tutelando a dignidade e a liberdade sexual. Essa 

análise histórica se faz importante no sentido de propiciar um maior apanhado de 

informações a respeito da prática do referido delito ao longo do tempo, com vistas a 

concentrar maiores informações acerca de seu modo de execução, seus reflexos no 

corpo social, seu sujeito passivo e principalmente o seu sujeito ativo, o estuprador. 

A origem do crime de estupro é muito longeva. Já na Antiguidade, mais 

precisamente nos anos de 1780 a 1750 a.C, foi criado o Código de Hammurabi na região 

conhecida como Babilônia. Tratava-se de um conjunto de mais de 200 leis reunidas e 

impostas a um determinado grupo social pelo rei Hammurabi. Nessa codificação, 

conforme expõe Villar (2016), o estupro era punido em situações peculiares: caso a 

vítima do ato fosse uma mulher virgem, seu estuprador deveria ser sentenciado à morte; 

já se a vítima fosse uma mulher casada, seria esta considerada adúltera, devendo ser 

executada juntamente com o estuprador (VILLAR, 2016). 

Previsão similar se encontrava no Código do rei Neslim (por volta dos anos de 

1650 a 1500 a.C), no antigo Império Hitita, onde ocorrendo um estupro de uma mulher 

dentro de sua própria casa, esta seria punida juntamente com o estuprador, 

compartilhando da culpa, conforme expõe Villar (2016). De acordo com Portinho 

(2005), no Egito, caso havendo um estupro a pena imposta seria a de mutilação. O 

Código de Assura, imposto aos Assírios por volta de 1075 a.C, também estabelecia que o 

estupro de uma mulher casada era considerado adultério, devendo esta também ser 

punida. 

Segundo Prado (2010, p. 646): 
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Os delitos sexuais, entre eles o estupro, foram severamente 
reprimidos pelos povos antigos. Na legislação mosaica, se um 
homem mantivesse conjunção carnal com uma donzela virgem e 
noiva de outrem que encontrassem na cidade, eram ambos 
lapidados. Mas se o homem encontrasse essa donzela nos campos 
e com ela praticasse o mesmo ato, usando de violência física, 
somente aquele era apedrejado. Se a violência fosse empregada 
para manter relação com uma donzela virgem, o homem ficava 
obrigado a casar-se com ela, sem jamais poder repudiá-la e, ainda 
a efetuar o pagamento de 50 siclos de prata ao seu pai. 

  

Percebe-se uma grande instrumentalização da mulher nessas sociedades, visto 

que quando ocorria esse tipo de crime, os verdadeiros sujeitos passivos seriam os 

maridos das mulheres ou os seus pais, no caso da mulher virgem. Isso pode ser 

explicado pelo caráter patrimonialista e patriarcal dessas sociedades, sendo vista a 

mulher como um objeto, como uma propriedade do homem. Destaca-se também que, 

não obstante a maioria dos ordenamentos punirem a prática, muitas vezes, dependendo 

de quem praticou o crime, este passaria impune. Via de exemplo, caso um homem 

pertencente a uma classe social elevada estuprasse uma camponesa, haveria grandes 

chances de o crime passar impune, conforme nos traz Conti (2016). Outro ponto 

interessante se deve a esse aspecto de culpabilização da vítima ser bastante comum no 

período da Antiguidade, possuindo fortes resquícios ainda hoje em nossa sociedade. 

Conforme elucida Villar (2016), o estupro se encontra presente também no âmbito da 

mitologia grega, a partir da história em que Zeus havia sequestrado e estuprado a 

princesa Europa e sequestrado e também estuprado o troiano Ganimedes. 

Outra história que merece destaque é a de que o Deus Poseidon havia estuprado a 

sacerdotisa Medusa dentro de um templo dedicado a Atena. Esta em ato de vingança a 

transformou em um monstro (ideia de culpabilização da vítima). Já no Império Romano, 

principal expoente da Antiguidade, uma história se destaca, principalmente por tratar o 

estupro como uma façanha de vitória militar. (2016, p. 7): 

 
Na Roma Antiga havia a lenda do Rapto das Sabinas, história 
supostamente ocorrida no século VIII a.C, a qual conta que devido 
a falta de mulheres em Roma, o rei Rômulo teria declarado guerra 
ao Reino dos Sabinos, e durante a invasão, várias mulheres foram 
sequestradas e estupradas, sendo levadas cativas para Roma, e 
obrigadas a se tornarem esposas dos romanos. Em algumas 
épocas da história romana, o Rapto das Sabinas era valorizado 
como uma façanha de vitória militar, mostrando a supremacia dos 
romanos sobre outros povos. Tal lenda inspirou vários artistas a 
partir da Renascença (séc. XIII-XVI), retratando isso como uma 
vitória de guerra. 
 

Ao longo da história, essa ideia de estupro relacionada à vitória militar se repetiu 

mais do que se imagina. Ainda na Antiguidade, o gaulês Breno invadiu e saqueou Roma, 
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gerando uma grande onda de estupros. Tal fato foi imortalizado no quadro de Paul Jamin 

em 1893. Até mesmo nas Cruzadas existem diversos registros de que os guerreiros 

receberam perdão antecipado por seus pecados e que em virtude disso praticaram 

vários estupros, conforme aduz Villar (2016).  

De modo mais recente, destacam-se os estupros em massa realizados pelos 

Japoneses em territórios conquistados (principalmente na China) durante a 2ª guerra 

mundial, com destaque para o que ficou mundialmente conhecido como “O estupro de 

Nanquim”, nos anos de 1937 e 1938. De acordo com Deursen (2015, p. 1): “Cerca de 260 

mil pessoas morreram. Vinte mil mulheres foram estupradas e mortas, incluindo 

meninas com menos de dez anos.” Ainda sobre o assunto, Vilar (2016) complementa 

afirmando que milhares de mulheres foram enviadas à força pelos japoneses para 

prostíbulos (casas de confortos foi à denominação utilizada pelos japoneses), ficando 

essas mulheres conhecidas como ianpu (“mulher de conforto”) ou jogun-ianpu 

(“mulheres de conforto militar”). Outros dois casos recentes que se destacam pela 

gravidade aconteceram na África e na região dos Bálcãs. Segundo Tubella (2014, p. 1):  
 
Não existem cifras globais sobre o número de vítimas da violência 
sexual em conflitos, mas estimativas como as da UNICEF de que 
uma média de 36 mulheres e meninas são violentadas 
diariamente na República Democrática do Congo, cerca de 
200.000 nas duas últimas décadas, confirmam a magnitude desse 
crime silenciado. Na guerra dos Bálcãs, cerca de 50.000 mulheres 
sofreram agressões dessa natureza, mas apenas sessenta autores 
foram processados até o momento. 
 

Dando um enfoque maior no Brasil, desde as Ordenações Afonsinas - duração até 

1513 - o crime de estupro estava previsto em lei, apesar de ainda não possuir essa 

nomenclatura, conforme ensina Doria (2016). Logo em seguida, vieram as Ordenações 

Manuelinas e as Ordenações Filipinas, este último que vigorou por bastante tempo. 

Segundo Prado (2010, p. 647): 
 
As ordenações Filipinas previam no Livro V, Título XXIII, o estupro 
voluntário de mulher virgem, que acarretava para o autor a 
obrigação de se casar com a donzela e, na impossibilidade do 
casamento, o dever de constituir um dote para a vítima. Caso o 
autor não dispusesse de bens, era açoitado e degredado, salvo se 
fosse fidalgo ou pessoa de posição social, quando então recebia 
tão somente a pena de degredo. O estupro violento foi inserido no 
Título XVIII e era reprimido com a pena capital. A pena de morte 
subsistia ainda que o autor se casasse com a ofendida após o 
crime. 
 

 Já no Código Criminal do Império de 1830, o crime estava previsto em seu artigo 

222, com pena de prisão de 3 a 12 anos e ainda o dever de pagar um dote para a 

ofendida. Não obstante, caso a vítima fosse uma meretriz, caía para 1 mês e 2 anos de 
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prisão. No Código Penal de 1890, conforme ensina Prado (2010), o crime estava 

tipificado no artigo 269 e com penas cominadas em seu artigo 268: 1 a 6 anos e 6 meses 

a 2 anos, em caso de mulher pública ou prostituta. 

 
3. Atual tratamento dado ao crime de estupro no Brasil: revisando a legislação 

 Como se pode perceber por todo o contexto histórico exposto no tópico 

anterior, o crime de estupro sempre foi dotado de alta reprovabilidade do corpo social 

como um todo. Mesmo que a cominação de uma pena tenha variado demasiadamente ao 

longo do tempo, muito também pelas características da sociedade em que se analise 

aliada a diversos outros fatores, o crime e o criminoso sempre foram vistos de forma 

odiosa. 

 No Brasil, não foi diferente. Muito se transformou para se chegar até a atual 

configuração jurídica que lhe é dada. Essas modificações se mostram importantes no 

sentido de proporcionar uma maior compatibilidade entre o que se vê na sociedade 

atual e o que se encontra tipificado na norma. A última grande transformação se deu 

com a criação da Lei 12.015 de 7 de agosto de 2009, que veio para realizar substanciais 

alterações no ordenamento jurídico-penal brasileiro, especialmente no Título VI do 

Código Penal. O que impulsionou a criação dessa lei, principalmente, foi à constatação da 

precária e absurda situação de violência e exploração sexual de crianças e adolescentes 

demonstrada pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) em agosto de 2004, 

conforme expõe Greco (2015). 

 Mirabete (2014, p. 403) elenca de forma breve algumas recentes alterações:  
 
Dos dispositivos abrangidos pelo Título VI, o art. 217, que previa o 
crime de sedução, e os arts. 219 a 222, que disciplinavam os 
crimes de rapto violento mediante fraude e de rapto consensual, 
foram revogados pela Lei nº 11.106, de 28-3-2005. Os arts. 214 e 
216, que tipificavam os crimes de atentado violento ao pudor e 
atentado ao pudor mediante fraude, e os arts. 223, 224 e 232, que 
tratavam de formas qualificadas e da presunção de violência 
foram revogados pela Lei nº 12.015, de 7-8-2009. Esse diploma 
também acrescentou ao Código Penal os arts. 217-A, 218-A, 218-B 
e introduziu modificações em todos os demais dispositivos, à 
exceção dos arts. 233 e 234, que mantêm suas redações originais, 
e do art. 226, que permanece com a redação dada pela Lei nº 
11.106/2005. 

 

Essa atividade legiferante no sentido de proporcionar adequabilidade entre os 

fatores sociais e ordenamento jurídico é de fundamental importância. Isso se torna 

nítido no tocante a alteração do objeto jurídico dos crimes contidos no Título VI do 

Código Penal, que de crimes que tutelavam os “Costumes” passaram a tutelar a 

“Dignidade Sexual” do indivíduo, proteção esta muito mais compatibilizada com os 

aspectos sociais e principalmente com a atual ordem constitucional vigente (no que diz 
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respeito às garantias constitucionais fundamentais e principalmente ao Princípio 

Fundamental da Dignidade da Pessoa Humana). Assim preceitua Capez (2014, p. 19): 
 
A proteção dos bons costumes, portanto, sobrelevava em face de 
outros interesses penais juridicamente relevantes como a 
liberdade sexual. Era o reflexo de uma sociedade patriarcal e 
pautada por valores ético-sociais que primava, sobretudo, pela 
moralidade sexual e seus reflexos na organização da família, 
menoscabando, isto é, deixando para um segundo plano, a tutela 
dos direitos fundamentais do indivíduo. Com efeito, à época em 
que foi editado o Decreto-Lei 2.848 (Código Penal), em 7 de 
dezembro de 1940, não havia espaço para a flexibilização dos 
padrões da moral sexual, de forma que a sua proteção assumia 
especial relevo em face dos direitos individuais. 
 

Como visto, o Código Penal que fora elaborado no ano de 1940 não acompanhava 

mais a realidade social. A mudança de objeto jurídico de “costumes” para “dignidade 

sexual” se mostrou imprescindível no sentido de que a sociedade brasileira do século 

XXI já não é mais a mesma da sociedade brasileira do ano de 1940. É nessa perspectiva 

que Greco (2015) afirma que o foco da proteção jurídica deixa de ser o modo como às 

pessoas deveriam se comportar sexualmente perante a sociedade e passa a ser a 

dignidade sexual do indivíduo assim considerado. Dignidade sexual esta que, como já 

fora citado ao longo do texto, surgiu como nítido corolário do Princípio Fundamental da 

Dignidade da Pessoa Humana que, segundo Capez (2014, p.21): 

 
[...] se irradia sobre todo o sistema jurídico e possui inúmeros 
significados e incidências. Isto porque o valor à vida humana, 
como pedra angular do ordenamento jurídico, deve nortear a 
atuação do intérprete e aplicador do direito, qualquer que seja o 
ramo da ciência onde se deva possibilitar a concretização desse 
ideal no processo judicial. 

 

Como dito, a Lei de nº 12.015 de 2009 trouxe profundas alterações no Título VI 

do Código Penal. Nessa perspectiva, o crime que sofreu maiores alterações em seu 

tratamento jurídico, sem dúvida, foi o crime de estupro. Greco (2015, p. 456) descreve as 

alterações advindas com a inovação legislativa no tocante ao referido crime e algumas 

outras modificações: 
 

Por meio desse novo diploma legal, foram fundidas as figuras do 
estupro e do atentado violento ao pudor em um único tipo penal, 
que recebeu o nome de estupro (art. 213). Além disso, foi criado o 
delito de estupro de vulneráveis (art. 217-A), encerrando-se a 
discussão que havia em nossos Tribunais, principalmente os 
superiores, no que dizia respeito à natureza da presunção de 
violência, quando o delito era praticado contra vítima menor de 
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14 (catorze) anos. Além disso, outros artigos tiveram alteradas 
suas redações, abrangendo hipóteses não previstas anteriormente 
pelo Código Penal; outro capítulo (VII) foi inserido, prevendo 
causas de aumento de pena. 

 

Em virtude do Título VI agora tutelar a Dignidade Sexual, o bem jurídico 

protegido pelo crime de estupro é a Liberdade Sexual do indivíduo, nela incluídas a sua 

integridade e a sua autonomia sexual. Há também quem afirme, de acordo com Greco 

(2015), serem três os bens jurídicos tutelados: dignidade sexual; liberdade sexual; e 

desenvolvimento sexual. Trata-se de inegável avanço de política criminal legislativa, 

visto que o interesse do ordenamento jurídico-penal se volta para o indivíduo em si, 

deixando de lado o modo como este era visto pela sociedade quando era compelido a 

realizar um ato sexual, seja por violência ou por grave ameaça. 

Na verdade, essa alteração foi tardia, visto que desde a CRFB, com o extenso rol 

de direitos e garantias fundamentais ali previstos e assegurados como cláusula pétrea 

pelo constituinte originário, o foco do ordenamento brasileiro passou para o indivíduo 

assim considerado. Carmona Salgado apud Prado (2010, p.649), assim define a liberdade 

sexual como bem jurídico protegido:  
 
Entende-se por liberdade sexual, a vontade livre de que é 
portador o indivíduo, sua autodeterminação no âmbito sexual, ou 
seja, a capacidade do sujeito “de dispor livremente de seu próprio 
corpo à prática sexual, ou seja, a faculdade de se comportar no 
plano sexual segundo seus próprios desejos, tanto no tocante à 
relação em si, como no concernente à escolha de seu parceiro, (...) 
na capacidade de se negar a executar ou tolerar a realização por 
parte de outro de atos de natureza sexual que não deseja suportar, 
opondo-se, pois, ao constrangimento de que é objeto exercido pelo 
agente. 
 

Nesse panorama, com o advento da Lei nº 12.015 de 2009, a redação do artigo 

213 do Código Penal ficou da seguinte forma: “Constranger alguém, mediante violência 

ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se 

pratique outro ato libidinoso”, sendo-lhe cominado pena de 6 a 10 anos. A figura do 

atentado violento ao pudor, antes crime autônomo previsto no artigo 214 do Código 

Penal, migrou para o artigo 213, em nítida continuidade normativo típica, embora a 

priori possa parecer abolitio criminis, pois todos os seus elementos típicos se encontram 

presentes no artigo 213, tais quais “praticar ou permitir que com ele se pratique outro 

ato libidinoso” (GRECO, 2015, p. 506). 

Logo, faz-se necessário destrinchar o crime para melhor compreendê-lo. O agente 

ativo desse crime compele (força) a vítima, mediante o uso de violência real, 

caracterizada pelo emprego de força física capaz de tolher a capacidade de agir da 

vítima, conforme explica Capez (2014), ou mediante ameaça grave (que lhe gere temor a 

ponto de se realizar o ato sexual forçado, podendo ser ameaça justa ou injusta), a ter 

http://www.sociologiajuridica.net/


Revista Sociologia Jurídica – ISSN: 1809-2721 
Números 26/27 – Janeiro/Dezembro 2018 

www.sociologiajuridica.net 

 

67 

 

conjunção carnal (intromissão do pênis na cavidade vaginal, completa ou incompleta) ou 

a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, compreendido 

qualquer contato que propicie a satisfação do prazer sexual do agente, tal qual o sexo 

oral, sexo anal, entre outros, de acordo com os ensinamentos de Nucci (2014). 

Nota-se que, anteriormente à lei nº 12.015/2009, a prática de conjunção carnal e 

de ato libidinoso contra a mesma vítima, na mesma situação, configuraria um concurso 

material de crime (entre o estupro do artigo 213 e o atentado violento ao pudor do 

artigo 214). Entretanto, após a atividade legislativa inovadora, trata-se de crime único 

(visto que ambos pertencem ao artigo 213), cabendo ao juiz utilizar do conhecimento de 

tal fato no momento da fixação da pena. Já, se a conjunção carnal e os atos libidinosos 

sejam praticados em situações diferentes, por agora estarem inseridos na mesma 

espécie delitiva, seria possível a aplicação da continuidade delitiva prevista no artigo 71 

do Código Penal, desde que presentes os demais requisitos, tais quais possuam as 

mesmas circunstâncias objetivas de tempo, lugar e modo de execução. 

Assim discorre sobre o assunto Capez (2014, p. 44): 
 
Com o advento da Lei n. 12.015/2009, o crime de estupro passou 
a abarcar também os atos libidinosos diversos da conjunção 
carnal, de forma que, a partir de agora, será possível sustentar a 
continuidade delitiva em tais casos. Desse modo, se o agente, por 
diversas ocasiões, constranger a vítima, mediante o emprego de 
violência ou grave ameaça, a com ele praticar conjunção carnal ou 
qualquer outro ato libidinoso diverso do coito vagínico, há 
continuidade delitiva (CP, art. 71). Se, em um mesmo contexto 
fático, o agente praticar conjunção carnal e diversos atos 
libidinosos contra a mesma vítima, haverá crime único. 
 

Aspecto de suma importância que se faz necessário destacar se deve ao fato de 

que não mais apenas a mulher poderá ser a vítima do delito de estupro. Isso acontecia 

porque, antes de 2009, o estupro só poderia ser realizado por meio da conjunção carnal 

(intromissão do pênis na cavidade vaginal). Não obstante a isso, a prática de atos 

libidinosos passou a integrar o artigo 213, podendo este ser praticado e sofrido tanto 

por homens quanto por mulheres, se tornou um crime comum. 

A respeito da consumação do referido delito, Greco (2015) expõe que, em sua 

modalidade de conjunção carnal, essa se dará no exato momento em que houver a 

efetiva penetração do pênis do homem na vagina da mulher, sendo totalmente 

desnecessário para sua configuração se esta se deu de forma parcial ou não, sendo 

desnecessária também a ejaculação. Já na modalidade de outros atos libidinosos, a 

consumação se dará no efetivo momento dos atos libidinosos (atos que se destinem à 

satisfação sexual do agente, diversos da conjunção carnal).  

Fundamental é, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, se descobrir 

qual era a intenção delitiva do agente, se era a conjunção carnal ou a prática de outros 

atos libidinosos. Isso porque, como o estupro é um crime material, passível de 

fracionamento de seu iter criminis, seria completamente possível a ocorrência de 
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tentativa, caracterizando esta quando o agente, por circunstâncias alheias à sua vontade, 

não consegue alcançar o resultado desejado. 

Ponto bastante polêmico do crime de estupro se deve a análise da resistência da 

vítima no momento da conjunção carnal ou do ato libidinoso, pois, a depender dessa 

resistência, poderia ser alegado que houve consentimento por parte dela, tornando o 

fato totalmente atípico para o Direito Penal (bem jurídico disponível). Entretanto, este 

assunto deve ser tratado com bastante cautela, pois aferir se houve consentimento ou 

não da vítima em um contexto em que se está sendo empregado o uso de violência real 

ou de grave ameaça se torna uma problemática de altíssima complexidade. Esta é a 

posição de Nucci (2014, p. 817, 818): 

  
Não há sentido em se exigir do ser humano uma postura heroica, 
sob ameaça de sucumbir ao agressor, somente para fazer prova de 
que a relação sexual foi, de fato, involuntária. Ilustrando: se a 
mulher, levada para lugar ermo, sob ameaça de arma de fogo, 
prestes a sofrer a conjunção carnal forçada, pedir ao agente que 
utilize preservativo, é evidente que há estupro e não relação 
consensual. Afinal, percebendo ser inútil qualquer reação, mais 
prudente se torna precaver-se, pelo menos, de doenças 
sexualmente transmissíveis, algumas fatais (como a AIDS). 
Atualmente, após a Lei 12.015/2009, unificando os crimes de 
estupro e atentado violento ao pudor, deve-se considerar o grau 
de resistência de qualquer pessoa (homem ou mulher), no caso 
concreto, guardadas as peculiaridades de cada um. 

 

Essa também é a opinião de Prado (2010, p. 651/652), que assim diz sobre o 

mesmo assunto: 
O delito de estupro exige, para a sua configuração, um manifesto 
dissenso da vítima expresso pela sua resistência à cópula carnal 
ou ao ato libidinoso, que somente é superado pelo uso da violência 
ou da grave ameaça. Isso não significa que se exija que a vítima 
atue com heroísmo, basta que exprima o seu não consentimento 
de modo objetivo e com clareza. O exame do caso concreto deve 
elucidar eventuais dúvidas, visto que há de ser levado em conta o 
estado pessoal da vítima e do agente, bem como as circunstâncias 
factuais, entre outros fatores. 

 

Ainda no corpo do artigo 213, o crime será qualificado e consequentemente terá a 

sua pena mínima e máxima aumentada em determinadas situações, desde que presentes 

e comprovadas no caso concreto. Será cominada entre 8 a 12 anos caso a conduta do 

estupro gere lesão corporal de natureza grave ou se a vítima é menor de 18 ou maior de 

14 anos. Será cominada entre 12 a 30 anos caso a conduta do estupro resulte em morte 

da vítima. Nas hipóteses em que será qualificado o estupro por gerar lesão corporal de 

natureza grave ou por acarretar morte na vítima, estaremos diante da modalidade de 

um crime preterdoloso, visto que haverá dolo na conduta antecedente (estupro) e 
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haverá culpa na conduta consequente (qual seja a lesão corporal de natureza grave ou o 

resultado morte). 

Não obstante isso, o artigo 226 e o artigo 234-A trazem causas de aumento da 

pena, quando presente as hipóteses no caso concreto. Segundo o artigo 226, a pena será 

aumentada da quarta parte caso o crime seja cometido com o concurso de 2 ou mais 

pessoas e será aumentada em metade caso o agente ativo seja ascendente, padrasto ou 

madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da 

vítima ou por qualquer outro título tem autoridade sobre ela. Já o artigo 234-A, 

estabelece que a pena será aumentada de metade caso resulte gravidez e será 

aumentada de um sexto até a metade, se o agente transmitir à vítima doença 

sexualmente transmissível de que sabe ou deveria saber ser portador. 

Com o advento da Lei nº 12.015 de 2009, o artigo 225 do Código Penal estabelece 

que a Ação Penal para o crime de estupro é de iniciativa pública condicionada à 

representação da vítima. Entretanto, o próprio artigo excepciona essa regra, 

preceituando que a ação será pública incondicionada caso seja praticado contra menor 

de 18 anos. Não obstante ao que está previsto na lei, existem autores que entendem 

ainda ser aplicável a Súmula nº 608 do STF, a qual afirma ser sempre pública 

incondicionada quando o estupro foi praticado mediante violência real. Essa é a opinião 

de Greco (2015, p. 481), que assim disserta: 

 
Dessa forma, de acordo com o entendimento de nossa Corte 
Maior, toda vez que o delito de estupro for cometido com o 
emprego de violência real, a ação penal será de iniciativa pública 
incondicionada, fazendo, assim, letra morta parte das disposições 
contidas no art. 225 do Código Penal, somente se exigindo a 
representação do(a) ofendido(a) nas hipóteses em que o crime for 
cometido com o emprego de grave ameaça. 

 

Pelas particularidades que envolvem o crime de estupro e principalmente pela 

enorme reprovabilidade do corpo social como um todo em relação ao crime e ao sujeito 

ativo em si, trata-se de crime hediondo previsto por opção de política legislativa na Lei 

8.072/90, recebendo tratamento jurídico diferenciado e evidentemente mais rigoroso, 

como por exemplo, o aumento de prazo na obtenção do livramento condicional; a 

impossibilidade de concessão de indulto, graça ou anistia; e a elevação do prazo 

necessário para a progressão de regime - de ⅙ necessário para a progressão dos 

apenados referentes a crimes comuns, exige-se ⅖ para os apenados referentes a crimes 

hediondos, bem como ⅗ para os apenados reincidentes em crimes hediondos, conforme 

elucida Nucci (2014). 
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Gráfico 1 – Taxa de estupros por 100 mil habitantes e frequência de estupros por 

mil habitantes – Brasil, 2004-2016 

 

Fonte: SINESPJC/Ministério da Justiça. 

Elaboração: Própria. 

 A despeito do aprimoramento da legislação no tocante ao estupro se percebe que 

não houve uma diminuição dos registros. Ao contrário, de acordo com dados do Sistema 

Nacional de Estatísticas de Segurança Pública e Justiça Criminal (SINESPJC) do 

Ministério da Justiça e Segurança Pública, a taxa de estupro por cem mil habitantes 

elevou-se de 13,3 em 2009,  ano de promulgação da Lei nº 12.015, para  25,6 em 2012. 

Um crescimento que se aproxima do dobro. Contudo, não se pode afirmar que os casos 

de estupro tenham se elevado de tal modo. É possível que tenha havido um crescimento 

expressivo das notificações estimulado pela própria Lei. 

 Fato é, que os indicadores quantitativos de estupro no Brasil revelam uma 

realidade ainda perversa para as mulheres. Em 2016 foram registrados mais de 38 mil 

casos de mulheres estupradas no Brasil, isso representa 105 notificações por dia. Em 

2013, topo dos registros no período entre os anos 2004 e 2016, foram quase 50 mil 

ocorrências, chegando a 137 por dia em todo país. 

 

4. Considerações finais 

 

Não há novidades no ato do estupro. Através dos registros mais remotos se 

consegue perceber a submissão das mulheres às imposições masculinas, principalmente 

aquelas deliberadas através do uso da força física. Como visto, tanto na antiguidade 

quanto na idade média, os homens efetivavam relações sexuais sem consentimento das 

mulheres, e ainda hoje perpetuam com essa ação. O que mudou, porém, foi a forma como 
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a sociedade olha para o ato do estupro e, consequentemente, as normas formais a 

respeito da punição a quem estupra. 

Na sociedade antiga as penas aplicadas ao estuprador eram brandas ou 

inexistentes, a depender de sua vinculação de classe. Na direção inversa, a mulher 

estuprada era penalizada tanto no ato em si, quanto pela própria discrição social 

decorrente do ato. A maior evidência disso se encontrava no fato de se condenar por 

adultério a mulher que havia sofrido o estupro. 

Atualmente, a interpretação social sobre o estupro mudou sobremodo. A mulher 

é vista como a vítima que de fato ela é. Em decorrência disso as penas aplicadas ao 

estuprador se tornaram mais severas, no entanto, tais penas não conseguem cumprir 

com sua real função. Elas, se quer, têm atenuado a frequência do estupro no Brasil. Tal 

fato evidencia que a Lei Penal em si não é suficiente na redução de delitos. É necessária 

uma reestruturação cultural efetivada por políticas públicas amplas, atuantes nas 

diversas áreas: educação, trabalho, saúde, lazer e etc., que tenham como foco o fim da 

crença popular da “superioridade masculina”. Porém, proposições de políticas públicas 

desencadeiam assuntos para outros trabalhos. 
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1. Introdução 

 

O presente trabalho tem como finalidade expor como as relações sociais se dão 

entre diferentes indivíduos e como ela é regulamentada pelo Estado, que por sua vez é 

uma instituição gerada pela civilização, que tem por base, as vontades coletivas em 

detrimento das individuais, não garantindo, portanto a plena realização dos anseios do 

indivíduo. A pesquisa foi subsidiada na abordagem psicanalítica de Freud sobre a 

civilização, da teoria política de Thomas Hobbes, do Estado e por processos trabalhistas 

de 1981 do Tribunal Regional do Trabalho do Estado de Mato Grosso do Sul - TRT - MS-

24ª região, que permitiram um estudo da atuação do Estado na resolução de conflitos de 

ordem trabalhista por meio da conciliação. 

Segundo Comparato (2011), a civilização deve ser entendida como sendo a união 

de diversos povos, com a mesma linguagem, com a mesma mentalidade, com o mesmo 

modelo de organização social, institucional e de saberes tecnológicos. Deve-se também 

se ater ao fato de que “desse conjunto de elementos de elementos formadores de uma 

civilização, convém destacar a mentalidade coletiva e as instituições de organização 

social” (COMPARATO, 2011, p. 1). 

 Uma dessas instituições de organização social é o Estado, que consiste no 

conjunto de pessoas reunidas em torno de um poder soberano, que dispõe de 

autoridades e leis, a fim de fazer a manutenção da ordem e do convívio social, portanto o 

Estado, “[...] é a sede da soberana potência, o ponto focal da ordem pública” (PISIER; 

OLIVIER; CHÂTELET, 2004, p. 49). 

 No entanto, o custo dessa preservação da ordem pública e social é a privação dos 

anseios individuais, que sempre são suprimidos para que haja a perpetuação da 

civilização.  

 
2. O homem e sua relação com a sociedade 

 A partir de uma abordagem psicanalítica, Freud (1997) constata em seu livro “O 

mal-estar na civilização,” que o homem em seu período de vida é movido pela busca da 

felicidade, é esse esforço incansável que move a história do homem e das suas relações, 

seja com o meio ambiente, seja com os outros. 

 Para Freud (1997) esse anseio consiste na realização de duas metas: a primeira é 

ter uma experiência de intenso prazer, a segunda é a busca da remoção de desprazer ou 

sofrimento. 

 A partir dessa meta que cada indivíduo tem; viver se revela algo um tanto 

incômodo, uma vez que a plena realização dessas metas é impossível, podendo ser em 

parte concretizadas, porém não em toda a sua totalidade, ao passo que o sofrimento 

inevitável e até mais frequente que acompanha boa parte da vida do indivíduo. 

 A esse respeito Freud (1997) aponta que o sofrimento chega ao homem por três 

vias: o corpo que vai sendo corroído e desgastado pela ação do tempo, o mundo externo 

que pode nos destruir por meio de desastres, a escassez de recursos ou pelo seu 
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relacionamento com outras pessoas, que podem ferir ele ou decepcioná-lo, fazer mal ou 

que ele pode amar e perder, seja por não ter esse amor correspondido, seja pela morte 

da pessoa amada. Dessa forma Freud (1997, p. 25) constata que “assim, nossas 

possibilidades de felicidade sempre são restringidas por nossa própria constituição. Já a 

infelicidade é muito menos difícil de experimentar”. 

 Portanto, a presença do sofrimento revela a miséria da natureza humana na sua 

condição natural, uma vez que sua própria essência é uma barreira para o alcance da 

felicidade, ou do pleno sossego. Diante disso, o que sobra é as angústias, ansiedades, 

insegurança, dúvidas, tédio, ou utopias que o próprio homem cria para não ter que 

enfrentar esse fato. 

 Os medos originados dentro do indivíduo, quando este percebe a sua verdadeira 

condição de miséria e, sobretudo, desamparo, geram, agressividade, violência e 

hostilidade uns para com os outros. A natureza também cria desigualdade entre os 

indivíduos, na força, na inteligência e nos objetivos. Thomas Hobbes também havia 

declarado que, “a vida do homem é, então, solitária, pobre, embrutecida e curta” 

(HOBBES, 2011, p.96). 

 O homem isolado e disperso dos demais busca no seu interesse atingir um estado 

de prazer e conforto, porém de formas e meios diferentes dos outros, e, principalmente, 

com preocupações diversas, podendo inclusive, envolver a destruição de outro, se ele 

considerar esse outro um rival ou obstáculo inconveniente para a conquista do seu 

propósito. O problema desse homem é que o outro também pode ter a mesma 

preocupação em eliminá-lo ou subjugá-lo. Isso se concretiza, por exemplo, quando os 

homens sentem necessidade de obter uma mesma coisa. 

 
[...] os homens quando desejam a mesma coisa e não podem 
desfrutá-la por igual tornam - se inimigos e, no caminho que 
conduz ao fim (que é principalmente, sua sobrevivência e algumas 
vezes, apenas seu prazer) tratam de eliminar ou subjugar uns aos 
outros (HOBBES, 2011, p. 94). 

 

 É necessário lembrar que o mundo priva a pessoa de um total bem-estar, já que 

ele é o primeiro a ameaçar, com desastres naturais, mudanças no clima e no ambiente 

que tendem a desfavorecer a vida, mas principalmente com sua escassez de recursos. 

Portanto, quando mais um sujeito visa algo que não tem em abundância para o usufruto 

de todos tendem a conflitar. 

 Porém, ser solitário no mundo não possibilita uma vida de felicidade, por causa 

de suas ameaças e viver em constante conflito com outros homens, também é uma 

problemática para alguém que deseja sossego. Quando o indivíduo compreende que não 

é bom estar só, ele busca se associar aos demais, primeiro constituindo uma família, 

depois comunidades. 

 No entanto, para se formar uma sociedade é de suma importância eliminar os 

conflitos entre os sujeitos, e, portanto é necessário criar regras e leis que visam o bem 

comum, para regular o relacionamento dos homens. “A primeira exigência da civilização, 
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portanto, é o da justiça, ou seja, a garantia de uma lei que uma vez criada, não será 

violada” (FREUD, 1997, p.49). 

 A civilização é baseada principalmente na normalização das relações sociais por 

meio da instituição de leis e autoridades, assim os homens abrem mão de suas 

liberdades individuais de forma voluntária, visando por meio da união, conseguir algum 

contentamento, pois “nenhuma lei poderá ser editada enquanto os homens não 

entrarem num acordo” (HOBBES, 2011, p.94). 

 Para a civilização se manter precisa de leis e regras de condutas que apontem 

como um homem deve conviver com o outro. Esse fato também revela pobreza moral 

desse indivíduo, pois “a vontade dos sistemas é a falta de retidão” (NIETZSCHE, 2006, 

p.13), uma vez que são necessárias normas e até medidas punitivas para os homens 

coexistirem sem causar muitos danos um ao outro. A instituição encarregada dessa 

organização social é o Estado, que executa as normas impostas pela civilização. 

 Porém, em todas as relações de um sujeito com outro se baseia na privação da 

vontade de uma das partes quando não das duas. Desse modo, pode-se afirmar que o 

preço da vida civilizada é a extinção das liberdades individuais. 

 Dessa forma, nem o Estado, as leis, a cultura e a moral podem propiciar ao 

indivíduo uma plena felicidade, visto que de qualquer forma sua vontade nunca é 

completamente satisfeita, seja na vida em sociedade ou na particular, a privação faz 

parte da humanidade. 
 

2.1 A satisfação do indivíduo no trabalho 

 

 O fundamental para uma vida de relativo conforto é a satisfação das necessidades 

básicas, tais como: comer, beber, vestir, ter moradia e outras carências. O trabalho é 

“[...]a produção dos meios que permitam a satisfação dessas necessidades [...].”(MARX; 

ENGELS, 1991, p. 39). Por outro lado, o trabalho é também uma forma de se busca da 

felicidade, ou de satisfação básica. 

 Alcançar a felicidade no trabalho é um princípio particular. Porém, alguns fatores 

essenciais podem contribuir para o estado de felicidade, entre eles: exercer a profissão 

que o indivíduo gosta e que lhe é prazerosa, favorecendo o alcance do 

equilíbrio/felicidade. O outro motivo essencial seria a justa remuneração do indivíduo 

no desempenho do seu trabalho, bem como a interação com o grupo, de convivência 

positiva estabelecendo uma ponte para o alcance da felicidade, em relação ao trabalho. 

Para Maslow (1970) o comportamento motivacional é explicado pelas 

necessidades humanas. Entende-se que a motivação é o resultado dos estímulos que 

agem com força sobre os indivíduos, levando-os a ação. 

Para que haja ação ou reação é preciso que um estímulo seja implementado, 

decorrente de coisa externa ou proveniente do próprio organismo. Essa teoria dá a ideia 

de um ciclo - o ciclo motivacional, peça importante na construção das relações de 

trabalho. 
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Quando a necessidade não é satisfeita e não sobrevindo as situações anteriormente 

mencionadas, não significa que o indivíduo permanecerá eternamente frustrado. 

 A teoria de Maslow é conhecida como uma das mais importantes teorias de 

motivação. Para ele, as necessidades dos seres humanos obedecem a uma hierarquia, ou 

seja, uma escala de valores a serem transpostos (Figura 1). Isto significa que no 

momento em que o indivíduo realiza uma necessidade, surge outra em seu lugar, 

exigindo sempre que as pessoas busquem meios para satisfazê-la. Nenhuma pessoa 

procurará reconhecimento pessoal e status se suas necessidades básicas estiverem 

insatisfeitas. 

 

Figura 1 - Pirâmide de Maslow 

 

 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Hierarquia_de_necessidades_de_Maslow. Acesso em: 25 
jan. 2018. 
 

 O ambiente de trabalho se caracteriza por condições físicas, materiais, e por 

condições psicológicas e sociais. Por isso, um ambiente de trabalho agradável pode 

melhorar o relacionamento interpessoal e a produtividade, bem como reduzir acidentes, 

doenças, absenteísmo e rotatividade do pessoal. Como a satisfação no trabalho é o 

principal fator que gera impacto nas organizações, as pessoas insatisfeitas e 

desmotivadas, precisam de algo que possam se estimular.  

 Para Herzberg (1959), os fatores motivacionais estão sobre controle do 

indivíduo, pois estão relacionados com aquilo que faz e desempenha. 

 Todavia, os fatores de satisfação ou fatores motivacionais envolvem sentimentos 

de crescimento individual, reconhecimento profissional e auto-realização, pois estão 

relacionados com o conteúdo do cargo desempenhado e suas obrigações. 
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2.2 A satisfação do indivíduo fora do trabalho 

 

Na busca constante pela satisfação no trabalho o desenvolvimento local pondera 

que a comunidade ideal é aquela em que os relacionamentos primários prevaleçam 

sobre os secundários, ou no máximo se estabeleça o equilíbrio entre as duas categorias. 

Para que haja a satisfação é preciso que a comunidade se sensibilize para que as 

potencialidades e recursos endógenos possam ser bem aproveitados e que o sentimento 

de pertencimento local contribua para o processo de equilíbrio social e desenvolvimento 

da comunidade. Quando os indivíduos conseguem satisfazer suas necessidades 

primárias, basilares, precisam de outros incentivos que os motivem a desempenhar 

melhor as suas funções, como oportunidades de crescimento no trabalho/comunidade, 

bem como fatores que garantam a estabilidade e segurança no ambiente laboral. 

Nessa perspectiva, as necessidades de realização podem ser exteriorizadas por 

meio do desejo do indivíduo em demonstrar suas competências ou pela busca em obter 

status e reconhecimento. As pessoas que estão nesse grau da pirâmide aspiram por 

atividades profissionais que as desafiem a utilizar a suas habilidades, além de 

oportunidades em que manifestem a sua criatividade e oportunizem interações sociais. 

Identifica-se que no trabalho existe a mobilização social, e ao se 

planejar/desempenhar seu fazer, seja ele qual for, o indivíduo exerce sua capacidade de 

participação na comunidade/instituição laboral. Dessa forma, o seu trabalho colabora 

para o desempenho do grupo e para a elucidação de dificuldades. A confiança é a 

essência da comunidade e o equilíbrio traz prazer, promove a felicidade. Grupos 

organizados ampliam suas potencialidades no seio da comunidade e são capazes de 

atingir ganhos sociais que levem a sociedade a um grau de desenvolvimento local 

(satisfação dentro e fora do trabalho). Por meio do desenvolvimento humano é possível 

ampliar os índices do desenvolvimento econômico, aumentar a ocorrência dos fatores 

condicionantes para o desenvolvimento local, que são o capital social, o compromisso da 

governança para com a comunidade/povo e o uso consciente do capital natural.  

 
3. Conceitos históricos da legislação trabalhista 

 

 No Brasil, as relações sociais também ocorreram de forma civilizada, sendo 

regidas, em parte, pelo Estado que faz uso de o todo o seu aparato legislativo.  

 Contudo, essa produção visa apresentar exclusivamente a atuação do Estado 

como um agente regulador, mais especificamente da sua atuação nas relações de 

trabalho e na tentativa da resolução de conflitos entre o empregado e o trabalhador por 

meio da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e da conciliação como um mecanismo 

de resolução de conflitos.  

 Para entender a forma como a justiça do trabalho foi projetada, é necessário se 

ater aos processos históricos do Brasil, a partir de 1930, quando ocorreu a revolução 

que resultou na ascensão de Getúlio Vargas ao poder. O Brasil havia começado um 
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processo de transição de uma economia agrária característica da República Velha, para a 

urbanização e industrialização. 

 O governo de Vargas foi uma fase de “[...] rupturas estruturais no desempenho da 

atividade econômica […]” (ARVIN-RAD; WILLUMSEN; WITTE, 1997, p. 2). Essas rupturas 

se concretizaram principalmente no impulso das atividades industriais e incentivos à 

urbanização. Com isso o crescimento econômico da nação teria de se basear na boa 

relação entre o Estado e o setor industrial, “visto que a industrialização estava sendo 

impulsionada pelos dirigentes da época tornando-se necessário a regulamentação das 

relações entre capital e trabalho para que houvesse um crescimento harmônico da 

economia” (SOUZA, 2005, p.1). 

 Verificou-se que nem todos podem ser donos de indústrias, a maioria daqueles 

que não têm capital para investir vende sua força de trabalho, como meio de conseguir 

se manter, mas essa venda não assegura satisfação, bem - estar, conforto, nem vida 

digna, mas na falta de opções para o trabalhador, o que resta é o contentamento com 

pouco, porque ainda é melhor que nada. Desse modo o principal efeito do progresso 

industrial no Brasil foi evidenciar as desigualdades sociais, pois eram necessárias que o 

governo tomasse medidas para evitar que os conflitos entre ambas as classes não 

refletissem na ordem e no progresso econômico da nação. A Justiça do Trabalho, 

conforme o artigo 139 da Constituição Brasileira de 1937 enfatiza que: 

 
Para dirimir os conflitos oriundos das relações entre 
empregadores e empregados, reguladas na legislação social, é 
instituída a Justiça do Trabalho, que será regulada em lei e à qual 
não se aplicam as disposições desta Constituição relativas à 
competência, ao recrutamento e às prerrogativas da Justiça 
comum. 

 

 Esse artigo da Constituição (1937) não esconde o caráter conciliatório da Justiça 

do Trabalho, uma vez que o Estado assume um papel de mediador entre o empregado e 

empregador, logo não deve ser esquecido o verdadeiro intuito da criação da Justiça do 

Trabalho. Ela deve, “[...] oferecer aos litigantes um aparelho apto a solucionar 

pacificamente as controvérsias” (PANDOLFI, 1999, p.97). Solucionar os litígios de forma 

pacífica não é o mesmo que assegurar a alguma das partes envolvidas integral reparação 

de algum abuso sofrido, ou de garantir mais felicidade do trabalhador no seu ambiente 

de trabalho. 

 Felicidade, sentimento de realização no trabalho são aspirações individuais, o 

interesse do Estado é fazer a manutenção da unidade, da nação civilizada, essa é a 

finalidade para qual ele e as suas leis foram criados. 

 A lei e a justiça já não são mais criadas para que o sujeito seja feliz, elas servem 

apenas para absorvê-lo e fazer dele parte do sistema civilizado. 
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3.1 Acordos na justiça trabalhista e suas consequências 

 

 Um meio proposto pela CLT como forma da solução de disputas judiciais 

trabalhistas é o da conciliação, conforme é previsto por ela no artigo, 764 que fixa:  
 
Art. 764 - Os dissídios individuais ou coletivos submetidos à 
apreciação da Justiça do Trabalho serão sempre sujeitos à 
conciliação. 
§ 1º - Para os efeitos deste artigo, os juízes e Tribunais do 
Trabalho empregarem sempre os seus bons ofícios e persuasão no 
sentido de uma solução conciliatória dos conflitos. 
§ 2º - Não havendo acordo, o juízo conciliatório converter-se-á 
obrigatoriamente em arbitral, proferindo decisão na forma 
prescrita neste Título. 
§ 3º - É lícito às partes celebrar acordo que ponha termo ao 
processo, ainda mesmo depois de encerrado o juízo conciliatório 
(BRASIL, 1943). 

 

 No inciso primeiro é bem notável que os juízes e tribunais de trabalho devem 

priorizar a conciliação como forma de solucionar os litígios, sendo assim, o juízo 

conciliatório antecede o decisório, que busca apurar os fatos, por meio da defesa e 

acusação. O lado omisso e conciliador do juiz e do tribunal precedem o de defensor dos 

menos favorecidos e injustiçados. 

 De acordo com Bonadiman (2014), o excesso dos processos fez o Estado 

estabelecer a conciliação como forma rápida, com o único objetivo de encerrar os 

litígios. É fato que o acúmulo de processos resulta em um encargo para o Estado. 

 O juiz na categoria de árbitro propõe o acordo entre ambas as partes, para que 

possa se concretizar se houver consentimento mútuo, todavia uma vez que a conclusão 

do processo é imprevisível, as partes envolvidas se encontram em uma situação em que 

aceitar o acordo proposto é mais seguro do que esperar uma ação mais justa por parte 

do órgão estatal. 

 
Por fim, a conciliação tornou-se um mal necessário devido a 
morosidade dos tribunais na solução de conflitos e até mesmo 
pela insegurança de suas sentenças, pois, se os reclamantes 
obtivessem rapidamente o que é seu por direito e se os 
empregadores não se sentissem tão coagidos com medo de 
sentenças absurdas, pouco campo haveria para a conciliação e a 
transação(BONADIMAN, 2014, p. 2). 

 

 Aceitar a conciliação proposta pelo juiz não revela contentamento dos sujeitos ou 

eficácia da justiça, pelo contrário evidencia que para as partes aceitar a aparente solução 

oferecida pelo juiz é ainda a garantia de ganhar algo, ao passo que confiar na justa 

execução das leis é arriscar não ter nada no final. 
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3.2 Processos do TRT - MS - 24ª Região - 1981 

 

 A análise dos processos trabalhistas do TRT - MS de 1981 possibilitou verificar a 

forma como a conciliação foi empregada na solução dos conflitos entre empregador e 

empregado. 

 O processo de número 439/81 trata de um reclamante que alegou ter sido 

contratado verbalmente pelo reclamado para o serviço de armação de ferragens, a 

Cr$15,00 por quilo. 

 O reclamante teria executado os serviços de armação de 3.962 kg, sendo que 

3.362 kg para a obra de uma igreja e 600 kg para a obra totalizando Cr$59.430,00. 

 Durante a execução desses serviços, ele teria tirado apenas pequenos valores não 

sabendo dizer com exatidão quanto recebeu. Dessa forma ele entrou com o processo no 

valor de Cr$59.430,00. 

 Uma audiência ocorreu em 14/04/1981, ambos se conciliaram e coube ao 

reclamado pagar a importância de Cr$13.000,00. 

 O segundo processo de número 444/81 foi movido por um homem, sua esposa e 

sua filha, ocasião em que os três fizeram uma reclamação contra um hotel em que 

trabalharam juntos. 

 Essa família afirmou que trabalhava das 7 horas às 22 horas, com apenas uma 

hora de almoço. Também trabalhavam aos sábados, domingos e feriados sem, no 

entanto, receberem horas extras. 

 Porém, os três foram demitidos sem justa causa. Então eles entraram com uma 

ação contra o reclamado; o homem queira receber a quantia de Cr$318.000,00, a esposa 

dele queria Cr$ 128.234,00 e a filha Cr$114.521,88. 

 No dia 15/05/1981 ocorreu a audiência, o pai aceitou a conciliação no valor de 

Cr$13.935,90 e a sua esposa e filha desistiram das ações. 

 Em ambos os casos a conciliação se deu já no primeiro dia de audiência, não 

havendo preocupação em ouvir testemunhas, ou em apurar fatos, por isso, não se pode 

afirmar com certeza se essas reclamações eram procedentes ou não.  

 É certo que houve progressos nas relações de trabalho e nas legislações 

brasileiras, porém, a conciliação continuou como meio de preservar mais o Estado e a 

sociedade do que o trabalhador. 
 
Sendo, portanto, economicamente mais vantajoso para o 
empregador não pagar a totalidade dos direitos do trabalhador no 
curso da relação de emprego, pagando posteriormente, se 
demandado na Justiça do Trabalho, valor menor do que de fato 
deveria pagar. 
 Porém, a recíproca também se faz, levando-se em conta que 
atualmente existem muitos trabalhadores que acionam a justiça 
para receber valores muito maiores do que os que de fato teriam 
direito e os empregadores, por vezes, com medo do deslinde da 
ação, acabam por aceitar o pagamento de valores que não 
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condizem com a realidade dos fatos ou do período laboral, pois do 
mesmo modo que existem empregadores ardilosos, também 
existem empregados (BONADIMAN, 2014, p.1). 

 

 Mas afinal não é a finalidade da lei fazer alguém ser feliz, ou se sentir melhor, a 

leis servem para manter a ordem social, bem como o progresso da civilização, esse é o 

único propósito delas, e em qualquer relação conjunta de um indivíduo ou mais se 

baseia na abstenção das vontades próprias ambas, ou do mais fraco, quando este é 

subjugado por outro mais forte. 

 Assim, cada homem se encontra em uma situação em que viver isolado dos 

demais representa uma ameaça para sua felicidade, ao mesmo tempo em que viver em 

uma civilização significa a anulação da sua liberdade em prol de uma ordem social. 

Dessa forma o progresso científico ou econômico, o Estado, as leis não podem, fazer 

nada pela felicidade da humanidade. A civilização só pode se perpetuar na medida em 

que ela aniquila as vontades do indivíduo. 
 

4. Considerações finais 

 

 As relações sociais determinam o nível de satisfação dos indivíduos bem como o 

alcance desses ao nível de felicidade. O trabalho é um mecanismo de satisfação pessoal.  

 Portanto, a presença do sofrimento, muitas vezes causado por conflitos na 

relação empregador-empregado, revela a miséria da natureza humana na sua condição 

natural, uma vez que sua própria essência é uma barreira para o alcance da felicidade, 

ou do pleno sossego. Diante disso, o que sobra é as angústias, ansiedades, insegurança, 

dúvidas, tédio ou utopias que o próprio homem cria para não ter que enfrentar esse fato.  

 As leis, em ampla análise, como a Constituição Federal do Brasil de 1988 ou de 

maneira específica como a consolidação das Leis Trabalhistas - CLT, e a conciliação nas 

demandas de processos que tramitam na Justiça do Trabalho precisam ser conciliatórias. 

Esta colabora para manter o equilíbrio e a ordem social, bem como o progresso da 

civilização, esse é o propósito da instauração das leis. 

 O indivíduo só alcançará a felicidade no trabalho quando o mesmo 

souber priorizar a qualidade de vida, quando for possível associar o seu próprio bem-

estar ao da comunidade/empresa/organização em que exerce seu fazer laboral, 

priorizando a sua própria escala de necessidades humanas.  
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