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APRESENTAÇÃO

A obra “Direito em Emergência” apresenta-se, acima de tudo, 
como uma obra necessária. Não só pela atualidade dos temas desen-
volvidos, mas também por suas bases argumentativas. Articulada em 
torno de direitos de primeira grandeza (direito à saúde, alimentação, 
educação, direito à diferença, dentre outros), tem-se, sob um olhar 
multidisciplinar, o desenvolvimento de pesquisas de fôlego, merecedo-
ras de constante acompanhamento, reflexão e aprofundamento. 

A obra trata, com especial centralidade, a respeito do direito 
humano à alimentação adequada e conta com referencial articulação 
do Organizador e estimado Professor Tauã Lima Verdan Rangel, a 
meu ver, um dos maiores especialistas brasileiros a tratar da questão 
da segurança alimentar e nutricional, sempre com um olhar bastante 
sensível sobre seu aspecto mais doloroso: a fome. Enfrenta-se o 
problema da fome como um fenômeno de múltiplas facetas, a impor 
um olhar mais profundo sobre a pobreza, a desigualdade, e uma 
perspectiva que leva em consideração um viés histórico, sociológico 
e econômico.

Nos capítulos que se debruçam especificamente sobre o 
direito à alimentação, tem-se um panorama a respeito do histórico da 
segurança alimentar e nutricional no Brasil, em especial, acerca da 
formação do CONSEA (Conselho Nacional de Segurança Alimentar e 
Nutricional). Em um momento de incertezas a respeito do futuro e do 
desmonte de referido órgão, ademais tudo o que foi construído, refletir 
sobre sua missão e peso histórico, reiteram a importância de se refletir 
sobre os espaços de participação social e o papel da sociedade civil 
na construção e efetivação de direitos.

Em um terceiro capítulo brilhantemente intitulado de “O bolo 
cresceu, mas a fome aumentou”, traça-se um panorama histórico da 
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fome, da pobreza e da desigualdade no Brasil, desmistificando certos 
períodos da história brasileira reconhecidos como “milagrosos”.  A linha 
do tempo presente no texto em referência evidencia a importância de 
políticas públicas comprometidas com a erradicação dessa verdadeira 
tragédia humana que é a fome. Exalta-se assim, o papel do programa 
Fome Zero, quando definitivamente o Brasil deixa de figurar no mapa 
mundial da fome. A importância na atualidade de pesquisas com 
esse viés histórico, especialmente em um momento em que o Brasil 
é candidato a voltar a figurar no mapa da fome, conforme projeções 
feitas pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a 
Agricultura (FAO) e pelo Banco Mundial, o tema em foco não pode ser 
ignorado, sob pena de franco retrocesso.

Ainda a respeito do direito à alimentação, absorvam-se as 
lições dos capítulos 9 e 13, que apresentam perspectivas pulsantes 
do tema: o primeiro referente à figura dos “refugiados da fome” 
e o segundo texto, a discutir o direito humano à alimentação sob a 
perspectiva sociológica de Zygmunt Bauman.  No capítulo 9, o leitor 
terá contato com a dolorosa realidade de que a fome representa uma 
das principais causas de migração forçada, acometendo milhões 
de pessoas, sobretudo nos países subdesenvolvidos. O que o texto 
denomina por “refugiados da fome”, não são migrantes por razões 
econômicas, mas sim por indiferença e a violação em seus países 
do Direito Humano à Alimentação Adequada. O artigo do capítulo 13, 
inspirado no referencial da sociedade líquida de Bauman, evidencia o 
individualismo exacerbado presente nas sociedades atuais, como um 
fator que compromete a garantia dos Direitos Humanos, vez que temos 
um mundo carregado pela mais pura apatia. Por oportuno, pedimos 
licença para transcrever acertada e assertiva conclusão, que nos leva à 
reflexão, servindo-nos como verdadeiro manifesto: “O Direito Humano 
à Alimentação na sociedade líquida pós-moderna é negligenciado por 
conta da ‘terceirização’ dos deveres de um Estado que historicamente, 
após um período de intensos conflitos sociais, assumiu um status de 
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garantidor (Estado Democrático de Direito) e por conta da apatia de 
uma sociedade imbecilizada pela falsa ilusão da possibilidade de se 
viver só”.

Os desdobramentos do tema da segurança alimentar e 
nutricional também se encontram presentes nos capítulos 4 e 6, em 
uma interseccionalidade que alcança o direito à educação, bem 
como o direito à saúde. No texto presente no capítulo 4 reforça-se 
a interdependência entre doenças e má alimentação, bem como a 
importância de um programa nutricional especial no ambiente escolar, 
como instrumento indissociável do desenvolvimento e formação do 
indivíduo. Reitera-se, oportunamente, a responsabilidade estatal na 
garantia desses direitos. No capítulo 6, dá-se especial atenção à 
situação daqueles que possuem privações alimentares, tratando-se, 
especificamente, do caso dos celíacos. Sob esse viés, a pesquisa revela 
que a alimentação se desdobra não somente sob aspectos nutricionais, 
mas também, em aspectos sociais, que podem representar exclusão 
e comprometimento da saúde mental. A partir desse diagnóstico 
reafirma-se a importância da atuação estatal na garantia de direitos e 
inclusão dos celíacos.

A respeito do direito à educação, destaque especial ao 
artigo desenvolvido no capítulo 12, que impõe um olhar sobre as 
desigualdades e diferenças abissais do acesso à educação no Brasil, 
dando-se especial enfoque à violência urbana que atinge escolas 
das nossas periferias. Em um cenário de opressão, marcado pela 
guerra ao tráfico de drogas e pelo império de certas organizações 
criminosas, estudantes, professores e funcionários se sujeitam a riscos 
e arbitrariedades que colocam o direito à educação em segundo plano. 
A suspensão de dias letivos e a interrupção de aulas é realidade que 
compromete o avanço e as mudanças que somente a educação pode 
proporcionar. O texto debruça-se sobre a seriedade com que políticas 
de combate à violência urbana periférica devem ser conduzidas, não 



16

s u m á r i o

como prática “eleitoreira”, mas sim como instrumento de mudança 
efetiva, que venha impedir esse cenário de sucessivas violações.

Outros textos ao longo desta obra coletiva se destacam, 
na medida em que tocam, com extrema sensibilidade, na seara da 
sexualidade e nos espaços de exclusão e invisibilidade sob os quais são 
colocados homossexuais e transexuais. Os capítulos 5 e 15, cada qual 
em sua medida, lançam luz a tão frágil tema, dando voz a um debate 
maduro que merece ser reconhecido em nome do direito humano à 
diferença. No Brasil, que carrega a triste pecha de ser um dos países 
do mundo que mais mata homossexuais, o assunto é urgente.

Por fim, não se pode deixar de celebrar as reflexões propostas 
no capítulo 7, a tratar de outra agenda de extrema urgência: o acesso 
à água potável. O acesso a referido direito, alçado à qualidade de 
mínimo existencial é negada a grande parte da população mundial e 
representa uma das maiores preocupações na atualidade. Não poderia 
ser diferente vez que, falar de acesso à água potável, afinal, é falar sobre 
sobrevivência humana. A relevância das discussões empreendidas no 
capítulo em referência, ressaltam o desprezo às notas e orientações 
internacionais que tratam da matéria e reiteram os compromissos e a 
seriedade com que os governos pelo mundo precisam enfrentar tais 
demandas, combatendo desperdícios e garantindo acesso a todos. 

No mais, a iniciativa para elaboração da presente obra coletiva 
deve ser celebrada, servindo não só como obra de referência para 
consulta daqueles que atuam na seara jurídica, mas também, para a 
construção de noções de cidadania que coincidam com a evolução 
que queremos ver no mundo.  

Daniela Juliano Silva1

1 Doutora e Mestra em Ciências Jurídicas e Sociais pelo Programa de Pós-Graduação 
em Direito e Sociologia da Universidade Federal Fluminense (PPGSD/UFF). Professora 
convidada da Fundação Getúlio Vargas (FGV Direito Rio) e professora assistente da 
Universidade Estácio de Sá (UNESA). Advogada.
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PREFÁCIO

Nesta obra estão reunidos estudos multifacetários e 
interdependentes, que, social e historicamente situados, convidam os 
leitores para um desbravamento lúcido e crítico de questões emergentes 
que conformam o Direito na atualidade. Longe de buscarem bases 
estáticas, regulares e impassíveis para tratar dos direitos fundamentais, 
os autores, com maestria, caminham por uma vereda de interposições 
que enriquecem os debates em tela, ampliando os horizontes e os 
olhares para as questões complexas que conformam o âmbito jurídico 
e, conjuntamente, a vida social em suas múltiplas contradições. 

Os debates, as reflexões e as problematizações que aqui 
ganham espaço não estão descolados da conjuntura social, econômica 
e política da sociedade brasileira. Na verdade, este livro é um produto 
das variadas inflexões que têm marcado a história e a época atual 
do país. Tornando a obra mais do que relevante, as discussões aqui 
empreendidas são incontornáveis e essenciais para estudantes 
e profissionais do Direito, bem como para as demais categorias 
profissionais e atores envoltos das questões relacionadas ao direito à 
saúde, alimentação, educação, ao patrimônio cultural, direitos sexuais, 
direito à diferença, dentre outros.

Por certo, é um empenho singular, no esforço de fazer 
confluir a perquirição teórica e analítica para questões concretas e 
interconectadas. A partir da densidade dos estudos desenvolvidos 
pelos autores, têm-se análises de posicionamentos e de ideias que 
correspondem ao campo dos direitos humanos e sociais, que incitam 
reflexões sobre temas de grande vulto. Ademais, os leitores não 
hesitarão em reconhecer que estão se defrontando com discussões 
inovadoras e propositivas, que oferecem elementos que possibilitam 
constituir o cenário e o contexto indutor de respostas. 



18

s u m á r i o

Decisivamente, é um repertório significativo e relevante que 
precisa ser lido e refletido, principalmente em cenários de incertezas 
e violações, uma vez apresenta um descortino para princípios e ideias 
voltadas para a promoção da igualdade e para a efetiva proteção da 
dignidade humana. 

Fernanda Santos Curcio2

2 Doutora e Mestra em Memória Social pelo Programa de Pós-Graduação em Memória Social 
da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO). Professora vinculada à 
Faculdade Metropolitana São Carlos, unidade de Bom Jesus do Itabapoana-RJ.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O primeiro avanço com relação aos direitos humanos surge 
após o término da Segunda Guerra Mundial, em 1948 é promulgada a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH). Faz parte desse 
conjunto de direitos fundamentais e universais o Direito Humano à 
Alimentação Adequada (DHAA), homologado também pelo Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (ONU 1996). 
No mundo cerca de um bilhão de pessoas se encontram em situação 
de insegurança alimentar, sobretudo nos países em desenvolvimento 
(SDH/PR, 2013, online). Segundo a Organização das Nações Unidas 
para a Alimentação e Agricultura (FAO), o planeta teria capacidade 
para alimentar o dobro de sua população. Porém, mais de 40 milhões 
de pessoas morrem de fome todos os anos.

No Brasil, apesar de uma queda no número de pessoas em 
situação de insegurança alimentar, sobretudo nos últimos 12 anos, 
cerca de 7,2 milhões de pessoas foram acometidas pelo problema da 
fome, no ano de 2013 (IBGE, FUNDAÇÃO ABRINC, 2016). São cerca 
de 53 milhões de brasileiros em situação de pobreza e cerca de 18 
milhões em situação de extrema pobreza (IBGE, FUNDAÇÃO ABRINC, 
2016). É importante discorrer acerca da relação entre pobreza, fome 
e desnutrição, indicar o posicionamento do Brasil com relação às 
normas e legislações que visam o combate à insegurança alimentar e 
analisar algumas das políticas públicas de combate à fome no Brasil.

O tema da fome é bastante difundido hoje em dia e é de suma 
importância que seja discutido por todos os segmentos da sociedade. 
Na internet a busca por artigos, textos, livros e monografias, foi de 
grande importância para a elaboração da pesquisa desse artigo. 
Buscaram-se as normas e legislações referentes ao combate da 
insegurança alimentar na Constituição Federal de 1988 e outros. 
Documentos e publicações da UNESCO, FAO, ABRINC e Governo 
Federal também foram utilizados.
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1 ALIMENTAÇÃO, NUTRIÇÃO E SEGURANÇA 
ALIMENTAR: CONCEITOS INICIAIS

Segundo a FAO (1974), a segurança alimentar existe quando 
todos os indivíduos têm acesso físico e econômico a uma alimentação 
nutritiva, saudável e em quantidade suficiente para atender suas 
necessidades energéticas e nutricionais. Quando um indivíduo não 
tem acesso a uma alimentação adequada, seja por falta de renda 
ou por outros fatores, diz-se que esse se encontra em situação de 
insegurança alimentar. A insegurança alimentar severa ocorre onde a 
privação de alimentos é grave, no Brasil esse índice é inferior a 5% 
(cinco por cento). Quando se discute a questão da segurança alimentar 
e nutricional (SAN) e do DHAA, depara-se com três conceitos: pobreza, 
fome e desnutrição. Entre esses conceitos existe uma estreita relação 
e reciprocidade, porém cada um possui uma definição própria que 
precisa ser compreendida. De acordo com Souza e Vinhais, pobreza 
tem a seguinte definição:

A pobreza é um fenômeno multidimensional e a busca por polí-
ticas públicas para combatê-la depende do bom entendimento 
de sua natureza e causas. Numa primeira aproximação a po-
breza pode ser entendida como insuficiência de renda para al-
cançar um nível mínimo de padrão de consumo previamente 
estabelecido pelo analista. A definição clara de uma linha de 
pobreza é o primeiro passo para se determinar o nível de pobre-
za de um país ou região, permitir comparações entre países ou 
ao longo do tempo, bem como servir de critério de avaliação de 
programas sociais (SOUZA; VINHAIS, 2006, p. 2).

Entende-se como pobreza absoluta a situação em que, por 
ausência ou insuficiência de renda, as pessoas não têm acesso a 
meios como alimentação, saúde, vestuário, habitação, educação, 
segurança e transporte. Existe, também, o que se chama de pobreza 
relativa, que é calculada pela média geral do nível de vida da população. 
Na pobreza relativa, a pessoa tem o mínimo necessário para subsistir, 
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mas não possui recursos para ser inserido no nível de outra parte 
da população (consumo, status).  Uma observação importante é que 
as situações de desigualdade social podem servir para distorcer o 
tamanho real da pobreza absoluta (CONTI, 2009). Outro conceito 
relevante é o de linha da pobreza, segundo Crespo e Gurovitz:

O enfoque absoluto na conceituação da pobreza se observa 
quando da fixação de padrões para o nível mínimo ou suficiente 
de necessidades, conhecido como linha ou limite da pobreza, 
determinando a percentagem da população que se encontra 
abaixo desse nível. Esse padrão de vida mínimo, apresentado 
sob diferentes aspectos, sejam nutricionais, de moradia ou de 
vestuário, é normalmente avaliado segundo preços relevantes, 
calculando a renda necessária para custeá-los. Para o 
estabelecimento dos limites de pobreza utilizam-se diferentes 
enfoques, quer sejam o biológico, o das necessidades básicas 
ou o dos salários mínimos. O enfoque biológico define a linha 
de pobreza a partir dos requisitos nutricionais mínimos da dieta 
alimentar, definindo o valor aproximado para a renda a ser gasta 
para o atendimento desses requisitos. Por básicas entendem-se 
necessidades como alimentação, moradia, vestuário e serviços 
essenciais: água potável, saneamento, transporte público, 
serviços médicos e escolas. Já o enfoque dos salários mínimos 
lida com a ideia de que exista um salário mínimo oficial que deve 
ser uma boa aproximação do montante em dinheiro necessário 
para o nível de vida mínimo (CRESPO; GUROVITZ, 2002, p. 4).

No Brasil aproximadamente 53 milhões de pessoas se encon-
tram em situação de pobreza, são cerca de 18 milhões em situação de 
extrema pobreza, considera-se situação de pobreza quando um con-
junto de pessoas vivem com renda per capita inferior ou igual a meio 
salário mínimo, e extremamente pobre aqueles que vivem com ren-
da per capita inferior a um quarto de salário mínimo (IBGE/ Fundação 
ABRINC, 2016). De acordo com Monteiro (1995), em 1990 o número 
de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza era de ¼ do total da 
população, cerca de 32,9 milhões de brasileiros. Segundo o médico, 
pesquisador e professor Josué de Castro (1951 apud BONFIM, 2000, 
online) os dois grandes descobrimentos do século XX teriam sido a 
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fome e a bomba atômica. Ainda de acordo com Castro (1951 apud 
BONFIM, 2000, online), a fome no Brasil seria um problema endêmico, 
notava-se a carência de uma alimentação adequada muitas vezes e 
regiões abundantes de tais alimentos (BONFIM, 2000). 

Em complemento, Josué de Castro (2004 apud SILVA; SÁ, 2009, 
p. 44), vai aduzir que existe a fome específica, coletiva ou individual, 
fomes totais, parciais e ocultas. “A fome se espalhou pelo mundo com 
consequência de problemas como a seca, pela guerra, por falta de 
condições técnicas e humanas na produção agrícola e também pela 
ganância de poucos em detrimento de muitos” (SILVA; SÁ, 2009, p. 
44). Ainda segundo Silva e Sá (2009, p. 45) o problema da fome teve 
inicio no Brasil pelo histórico-político da formação econômica, quando 
se deu total prioridade a exportação de matéria prima (açúcar, tabaco, 
café e algodão) e abandonou-se o mercado interno (mandioca, feijão 
e milho). Segundo os apontamentos de Castro

A alimentação inicial, trazida pelos primeiros colonos portugueses 
continha frutas, legumes e verduras, não foi mantida no Brasil 
pela população mais pobre, pois esta foi obrigada a abandonar 
a policultura pela monocultura de cana de açúcar (CASTRO, 
2004 apud SILVA; SÁ, 2009, p. 45). 

De acordo com Linhares (1979 apud SILVA; SÁ, 2009, p. 48) 
a escassez de alimentos no Brasil ao longo dos séculos XVIII e XIX 
é decorrente de 4 fatores: as causas naturais, a existência de uma 
concorrência desfavorável entre os agricultores, o surgimento de 
mercados mais rentáveis para o agricultor e pelo fato das plantações dos 
pequenos agricultores terem como cultivo não só o indispensável, mas 
também gêneros além de suas necessidades. Segundo Vasconcelos 
(2005), a partir das mudanças políticas, econômicas e culturais, década 
de 30, ficou clara a necessidade de um processo de e reconhecimento 
e estudo científico da fome e criação da prática profissional na área de 
nutrição. Josué de Castro (1959 apud VASCONCELOS, 2005, p. 441) 
em 1932 observou que nas famílias operárias do Recife, o consumo 
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de açúcar, café, charque, farinha, feijão e pão forneciam apenas 1 645 
calorias, era pobre em vitaminas e sais minerais e custava cerca de 
71,6% do salário.

A fome é caracterizada pelo conjunto de sensações provocadas 
pela privação de nutrientes, que fazem a pessoa buscar por alimentos 
e acabam com o seu consumo. Ela ocorre quando o indivíduo não 
ingere a quantidade adequada de alimentos diariamente, para suprir 
as necessidades energéticas exigidas pelo organismo (CONTI, 2009). 
Os casos extremos de fome são também chamados de miséria ou 
penúria. Segundo Bonfim:

A questão da fome envolve a adoção de políticas sociais 
genuínas, isto é, que incorporem a redistribuição de renda e 
de poder. Tais políticas sociais para a erradicação da pobreza 
não podem ser feitas sem a participação do pobre. Embora 
seja necessária “assistência” para os grupos incapazes de 
sustentação produtiva, por razões de direito à sobrevivência, 
o “assistencialismo” “apenas recria a miséria, já que está por 
definição desvinculado de qualquer compromisso estrutural de 
solução” (DEMO, 1996, p. 84 apud BONFIM, 2000, online).

Segundo Recine e Radaelli (2002) a desnutrição é a manifestação 
de uma condição clínica em que o indivíduo sofre com a deficiência ou 
demasia, dos nutrientes essenciais. Ela possui um caráter primário ou 
secundário, dependendo de sua causa. A desnutrição primária é uma 
consequência da má-alimentação, tanto no que se refere à quantidade 
(energético), quanto à qualidade (nutrientes). A insuficiência de 
nutrientes para alimentar o corpo é também denominada subnutrição, 
que na maioria das vezes está associada às situações de fome e 
pobreza. Existem, também, pessoas que não são subnutridas e sim 
malnutridas, ou seja, que se alimentam inadequadamente. Observam-
se altos índices de obesidade, principalmente no sul e centro do país 
(CONTI, 2009). A desnutrição secundária ocorre quando a causa não 
está relacionada com a ingestão de alimentos, mas com outros fatores 
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como a presença de verminoses, anorexia ou alergias e intolerância 
alimentar (CONTI, 2009).

 A desnutrição também pode ser causada pelo desmame 
precoce, fatores socioeconômicos, culturais e relacionados à renda. 
O fator socioeconômico trata dos indivíduos oriundos de famílias 
de baixa renda que apresentam uma maior probabilidade de serem 
afetados por deficiências alimentares, outro ponto importante é a falta 
de saneamento básico que contribui para a ocorrência de infecções, 
parasitoses e desnutrição. Os fatores culturais têm grande impacto 
sobre o consumo de alimentos: crenças, mitos e tabus podem interferir 
nas características nutricionais da alimentação do indivíduo. O fator 
renda está relacionado com o poder de compra, quanto maior a 
renda maior é o consumo de legumes e frutas, por exemplo. Quanto 
menor a renda, menor a qualidade e a quantidade consumida. São 
consequências da desnutrição alterações na composição corporal e 
no funcionamento do organismo (RECINE; RADAELLI, 2002).

 Ainda segundo Recine e Radaelli (2002), em 1989, cerca de 
31% das crianças brasileiras sofriam com o problema da desnutrição, 
na região nordeste esse índice chegava a 46,1% (PSN-1989). Nas 
últimas décadas esse índice sofreu uma brusca redução, em 2015 
segundo o Ministério da Saúde o número de crianças abaixo ou muito 
abaixo do peso era de 4,2% na média nacional e na região nordeste 
de 4,2% (Norte: 6,1%, Sudeste: 3,6%, Sul: 2,7%, Centro-Oeste: 3,6%), 
mas ainda deve-se ficar atento a segurança alimentar e nutricional das 
crianças (UNICEF, 2006). Observa-se o problema da desnutrição com 
mais frequência em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, o 
problema é mais grave na Ásia, África e América Latina (UNICEF, 2006).

A FAO (1950/1957) considera adequada a ingestão diária de 
1.900 a 2.400 quilocalorias (Kcal) por pessoa. No Brasil, a produção de 
alimentos é suficiente para alimentar adequadamente toda a população, 
porém, a média geral não ultrapassa 1.700 calorias. Pode-se relacionar 
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a falta de renda, a desigualdade socioeconômica e os baixos índices 
de escolaridade, como os principais determinantes da falta de acesso 
aos alimentos e a situação de fome e pobreza de grande parte do 
Brasil. O Brasil não carece de disponibilidade de alimentos, as causas 
da fome estão relacionadas à má distribuição desses alimentos e a 
extrema desigualdade.

A miséria e a fome são problemas graves e que ainda hoje aco-
metem milhares de pessoas, é dever de toda sociedade e do Estado 
interferir e combater essa dura realidade, pois tal situação fere a digni-
dade humana. O direito a uma alimentação adequada é reconhecido 
em diversas normas internacionais, doutrinas e em espaços de deci-
são e concepção de políticas públicas (CONSEA, 1995).

O Brasil possui uma série de legislações que visam o combate à 
fome e a miséria, muitas delas são fruto de conselhos como o CONSEA 
(Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional), criado pelo 
então presidente Itamar Franco que declara o combate a fome como 
prioridade absoluta. O CONSEA não executa e nem administra nenhum 
projeto, programa ou sistema, ele acompanha diversos programas 
sociais. A primeira conferência nacional de segurança alimentar data 
de 1994:

No Brasil haverá Segurança Alimentar quando todos os 
brasileiros tiverem, permanentemente, acesso em quantidade e 
qualidade aos alimentos requeridos e às condições de vida e de 
saúde necessárias para a saudável reprodução do organismo 
humano e para uma existência digna. A Segurança Alimentar 
há de ser, então, um objetivo nacional básico e estratégico. 
Deve permear e articular, horizontal e verticalmente, todas as 
políticas e ações das áreas econômica e social de todos os 
níveis de Governo e ser perseguida por toda a sociedade, 
comprometendo todos os segmentos sociais, seja em parceria 
com os distintos níveis de Governo, ou em iniciativas cidadãs 
(CONSEA, 1995, p. 88-89).



27

s u m á r i o

Muitas das normas e legislações brasileiras referentes à 
questão do combate a fome, pobreza e extrema pobreza são frutos de 
inúmeros instrumentos internacionais, pode-se citar como exemplo o 
direito a alimentação como um direito social (Artigo XXV/DUDH/1948), 
o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 
(PIDESC/1966), a Cúpula Mundial da Alimentação (1996) que estipulou 
os chamados 7 compromissos e o Comitê DESC/ONU (1999). No que 
diz respeito às normas brasileiras, pode-se citar como exemplo a lei 
federal nº 10.836 que cria o programa nacional de distribuição de renda 
chamado “Bolsa Família”, A criação da Lei orgânica de segurança 
alimentar e nutricional (LOSAN-2006) e a emenda constitucional Nº 
64/2010 (SDH/PR-2013).

2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA TEMÁTICA 
DA SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL NO BRASIL 

No Estado Novo, têm-se os primeiros passos no combate 
a fome e a miséria, com a instituição do salário mínimo, criação do 
Serviço de Alimentação da Previdência Social (SAPS) e da Comissão 
Nacional de Alimentos (CNS). De acordo com Vasconcelos (2005), o 
Decreto-Lei nº 399, de 30 de abril de 1938, decreto que aprovou o 
salário mínimo, criou o que se chamava de ração especial mínima, 
composta pelos alimentos necessários para atender as necessidades 
de um trabalhador adulto, em quantidade e qualidade. Diz o Decreto:

O Presidente da República dos Estados Unidos do Brasil, a fim 
de dar cumprimento ao art. 137, alínea “h”, da Constituição e 
usando da atribuição que lhe confere o art. 74, alínea “a”, da 
mesma Constituição, resolve, para execução do art. 18 da lei n. 
185, de 14 de janeiro de 1936, aprovar o regulamento que a este 
acompanha, estabelecendo a organização e o funcionamento 
das Comissões de Salário Mínimo, instituídas pela lei citada.
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Rio de Janeiro, 30 de abril de 1938, 117º da Independência e 
50º da República. Decreto-Lei Nº 399:

DO CONCEITO DO SALÁRIO MÍNIMO

Art. 1º A fixação do salário mínimo, a que todo trabalhador 
tem direito, em retribuição a serviço prestado, competirá ás 
Comissões de Salário Mínimo, instituídas pela lei n. 185, de 
14 de janeiro de 1936, as quais terão as funções e atribuições 
discriminadas no presente regulamento.

Art. 2º Denomina-se salário mínimo a remuneração mínima 
devida a todo trabalhador adulto, sem distinção de sexo, por 
dia normal de serviço e capaz de satisfazer, em determinada 
época, na “região do país, as suas necessidades normais de 
alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte”.

Parágrafo único A duração normal do dia de serviço será 
regulada, para cada caso, pela legislação em vigor (BRASIL, 
1938).

 Em 05 de agosto de 1940, o então presidente, Vargas sanciona 
o Decreto-Lei 2.478, que cria a SAPS, com o objetivo de: “assegurar 
condições favoráveis e higiênicas a alimentação dos segurados pelos 
institutos e caixas de aposentadorias e pensões” (BRASIL, 1940, 
online). Diz o Decreto-Lei:

O Presidente da República, Considerando que os estudos 
efetuados pelo Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, no 
sentido de se melhorar a alimentação do trabalhador nacional 
e, consequentemente, sua resistência orgânica e capacidade 
de trabalho, mediante a progressiva racionalização de seus 
hábitos alimentares, demonstram a necessidade da criação 
de um organismo subordinado diretamente ao respectivo 
Ministro e encarregado da iniciativa e execução de medidas 
conducentes à realização daquele objetivo, socorrendo-se, 
para isso, da cooperação que podem dispensar os Institutos e 
Caixas de Aposentadoria e Pensões Sob a jurisdição da aludido 
Ministério, cujos beneficiários compreendem a quase totalidade 
das classes trabalhadoras, e usando da faculdade que lhe 
confere o art. 180 da Constituição, DECRETA:
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Art. 1º Fica criado, com personalidade jurídica e sede na 
capital ria República, o Serviço de Alimentação da Previdência 
Social (S. A. P. S.), diretamente subordinado ao Ministro do 
Trabalho, Indústria e Comércio e destinado principalmente a 
assegurar condições favoráveis e higiênicas à alimentação dos 
segurados dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões 
subordinados ao respectivo Ministério. 

Art. 2º Para propiciar aos trabalhadores alimentação adequada 
e barata, o Serviço promoverá:

1º- ampla divulgação, nos meios trabalhistas, das vantagens 
que o trabalhador de se alimentar convenientemente, bem 
como, nos meios patronais, da utilidade de se lhe garantir 
alimentação adequada e oportuna; 

2º- a propaganda dos órgãos do Serviço encarregados do 
fornecimento de refeições aos trabalhadores; 

3º- a formação, na coletividade, de uma consciência familiarizada 
com os aspectos e problemas da alimentação. 

4º- a instalação e funcionamento de restaurantes destinados 
aos trabalhadores; 

5º- o fornecimento de alimentos, por parte das empresas, 
nos refeitórios de que tratam os artigos 1º a 3º do decreto-lei 
nº 1.238, de 2 de maio de 1939; 6º- a seleção dos gêneros 
alimentícios e o barateamento dos respectivos preços;

7º- o funcionamento dos órgãos necessários à integral execução 
dos seus trabalhos, conforme determinar o regulamento deste 
decreto-lei (BRASIL, 1940).

Nessa mesma época começam a ser instalados os 
restaurantes populares no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades 
(VASCONCELOS, 2005). Em 1953, é promulgado o Plano Nacional de 
Alimentação e Nutrição que tinha como objetivos a assistência alimentar 
e nutricional. Logo em seguida surge o plano SALTE que tinha como 
objetivos garantir o acesso à saúde, alimentação, transporte e energia, 
criado pelo então presidente Gaspar Dutra (VASCONCELOS, 2005).
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Após um período de grave crise econômica que perdurou até 
1967, ocorreu uma fase de retomada do crescimento econômico entre 
1968 e 1974. Porém ao final de 1974 a queda do Produto Interno Bruto 
(PIB) evidenciou o fim do chamado milagre econômico, mas o maior 
problema, sem sombra de dúvidas estava na questão da distribuição de 
renda durante os governos da ditadura civil militar, houve nessa época 
uma concentração de renda muito grande. Ao final de 1974, 67,0% da 
população tinha um consumo energético abaixo do recomendado pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS), (ENDEF). A desnutrição atingiu 
um nível alarmante, 46,1% dos menores de cinco anos, 24,3% dos 
homens e 26,4% das mulheres apresentavam a chamada desnutrição 
energético-protéica (VASCONCELOS, 2005).

Com o surgimento da Nova República e o fim da ditadura, 
a intervenção estatal na questão da nutrição e alimentação foi 
estabelecida como prioriadade dos governos e no ano de 1985 surgem 
instrumentos de política social que buscavam o combate à fome, são 
eles: o Plano de Subsídeos para Ação Imediata contra a Fome e o 
Desemprego e as chamadas Prioriades Sociais para 1985 e 1986. 
Entretanto nos últimos anos da Nova República as funções sociais 
foram abandonadas devido aos sucessivos planos para estabilização 
econômica do país. No final da década de 80, cinco programas de 
alimentação e nutrição continuavam em vigor, eram eles o PNAE 
(Prograna Nacional de Alimentação Escolar), o PSA (Programa de 
Suplementação Alimentar), PCA, PNLCC e PAT. Também continuaram 
programas como o combate a anemia nutricional e a hipovitaminose 
A; o combate ao bócio e a cárie dental; o incentivo a amamentação e 
o SISVAN (VASCONCELOS, 2005). 

Em 16 de março de 1990, teve início o governo Collor, com suas 
tentativas absurdas de implantação de um Estado neoliberal. Entre 
1990 e 1992 houve uma brusca redução dos recursos financeiros e 
a extinção de diversos programas sociais na área de alimentação e 
nutrição. O governo Collor se encontrava mergulhado num mar de 
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denúncias referentes à corrupção, a CPI da fome e as auditorias do 
Tribunal Superior de Contas da União (TCU) encontraram irregulariades 
no PNAE, no PSA, no PNLCC e no PCA. Em 1993 surge o programa 
de distribuição emergencial de alimentos (PRODEA), com objetivo de 
evitar um colapso social (VASCONCELOS, 2005).

Segundo Vasconcelos (2005), o então presiedente Itamar 
Franco, em 1993, deu início a implantação da Política Nacional de 
Segurança Alimentar, logo em seguida foram criados o Plano Nacional 
de Combate a Fome e a Miséria e o CONSEA, começa a haver uma 
diminuição das doenças relacionadas à fome apontadas pelo PNSN. 
Ainda segundo Vasconcelos (2005), em 1995, as primeiras providências 
do governo Fernando Henrique Cardoso foram à criação do programa 
Comunidade Solidária (Decreto nº 1366/95), a extinção do CONSEA. 
Diz o decreto:

O Presidente da República, no uso das atribuições que lhe 
confere o art. 84, incisos IV e VI, da Constituição, e o disposto 
no art. 2º, inciso I, da Medida Provisória nº 813, de 1º de janeiro 
de 1995, DECRETA:

Art. 1º O Programa Comunidade Solidária, vinculado à 
Presidência da República, tem por objeto coordenar as ações 
governamentais voltadas para o atendimento da parcela 
da população que não dispõe de meios para prover suas 
necessidades básicas e, em especial, o combate à fome e à 
pobreza.

Parágrafo único: Receberão atenção preferencial na 
implementação do Programa as ações governamentais 
nas áreas de alimentação e nutrição, serviços urbanos, 
desenvolvimento rural, geração de emprego e renda, defesa de 
direitos e promoção social (BRASIL, 1995).

Em 2003, assume a presidência da república Luís Inácio Lula 
da Silva, uma de suas principais ações foi à implantação do programa 
“FOME ZERO”, posto em vigência a partir do dia 31 de janeiro de 
2003, sendo uma proposta de política de segurança alimentar para o 
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Brasil. Nessa mesma época, institui-se o Ministério Extraordinário de 
Segurança Alimentar e Combate a Fome (MESA), as medidas tomadas 
pelo governo do presidente Lula e a eficácia do programa “Fome Zero” 
são reconhecidas internacionalmente (VASCONCELOS, 2005).

Em 2011, a então presidenta da república Dilma Vana Rousseff 
deu início ao programa Brasil Sem Miséria com o objetivo de intensificar 
a luta contra o problema da extrema pobreza. Também se pode notar no 
governo Dilma um grande esforço para garantir e melhorar programas 
sociais como o “Bolsa Família” e outros programas educacionais 
(PORTAL BRASIL, 2013, online). Em 2016 o vice-presidente da 
república, Michel Temer, em exercício do cargo de presidente, em sua 
nova reforma ministerial extinguiu o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate a Fome. A ex-ministra do desenvolvimento social 
Tereza Campello afirmou que Michel Temer e sua equipe de governo 
demonstram falta de conhecimento da situação de pobreza no Brasil 
(EL PAÍS, 2016, online).

3 O DIREITO À ALIMENTAÇÃO IÇADO 
AO TEXTO CONSTITUCIONAL

O artigo 6º da Constituição Federal de 1988, alterado pela 
Emenda Constitucional nº 64/2010 inclui o direito à alimentação 
adequada como mais um direito social, diz o artigo: 

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição 
(BRASIL, 1998).

Essa alteração foi de grande importância, pois a partir dela 
o direito a alimentação passa a ser também um direito social. A Lei 
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Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN), define a 
importância do direito a segurança alimentar, diz a lei: 

Artigo 3º: A segurança alimentar e nutricional consiste na 
realização do direito de todos ao acesso regular e permanente 
a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente sem 
comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, 
tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde 
que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambiental, 
cultural, econômica e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006).

Essa mesma lei cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional (SISAN), que tem como principal objetivo assegurar 
o direito humano a alimentação adequada. O Plano Nacional de 
Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN 2012-2015) foi criado a 
partir do SISAN com objetivo de contribuir para superação da fome 
e da miséria no Brasil. Em 2016, é aprovado o 2º PLANSAN (2016-
2019), com uma série de objetivos, dentre eles, o incentivo a agricultura 
familiar, a distribuição de alimentos, a produção de alimentos saudáveis 
e sustentáveis e colocar em prática o SISAN.

Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvi-
mento (PNUD 2015), a redução da pobreza no Brasil significou uma 
verdadeira revolução, o país que era conhecido internacionalmente 
pelos altos índices de pobreza, conseguiu diminuir radicalmente a mi-
séria. O Brasil se tornou referência mundial no combate a extrema po-
breza e a miséria, enquanto o mundo diminuiu pela metade o número 
de pessoas nessa situação, de 47%, em 1990, para 22% em 2012, o 
Brasil erradicou a fome e fez com que a extrema pobreza caísse para 
um sétimo do registrado em 1990. Esse grande avanço só foi possível 
graças a uma série de programas sociais adotados a partir de 2003, 
como por exemplo, o programa Fome Zero, o Brasil sem Miséria e o 
Bolsa Família (PORTAL BRASIL, 2015).

O programa “Fome Zero” tem como principal objetivo garantir 
a população brasileira o direito à alimentação adequada, combatendo 
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a fome, a miséria e suas causas estruturais. O “Fome Zero” busca 
facilitar o acesso à alimentação, ampliar a produção e o consumo de 
alimentos saudáveis. Esse programa é composto por três modalidades 
de intervenção, são elas as políticas estruturais, específicas e locais. 
As políticas estruturais compreendem ao início do problema da fome 
e da pobreza, atingindo-o, são exemplos dessa prática: a geração de 
empregos e renda, o incentivo a agricultura familiar e a renda mínima. 
As políticas específicas são aquelas que compreendem as intervenções 
nutricionais e de natureza emergencial, como exemplo pode-se citar: o 
programa Cartão alimentação, alimentos emergenciais, educação para 
o consumo de alimentos e o programa de alimentação do trabalhador. 
Já as políticas locais são o incentivo a políticas municipais e estaduais 
bem-sucedidas, como por exemplo, os programas para áreas rurais e 
para pequenas e médias cidades (PORTAL BRASIL, s.d.).

Em junho de 2011, tem início o programa “Brasil sem Miséria”, 
que atendia famílias que viviam com uma renda per capita inferior a 
R$70,00. Esse plano foi responsável por retirar 22 milhões de pessoas 
da extrema pobreza, essas famílias recebiam uma ajuda mensal de 
R$170,00. Esse plano tinha com o fundamento três bases principais: a 
garantia de renda para aliviar os efeitos da situação de extrema pobreza, 
garantir o acesso a serviços públicos como saúde e educação, e a 
inclusão produtiva que tinha como objetivo capacitar às pessoas para 
inseri-las no mercado de trabalho. Esse programa atua nacionalmente 
e regionalmente garantindo a renda, a inclusão produtiva rural e urbana 
(PORTAL BRASIL, 2013). Esse programa foi instituído pelo Decreto Nº 

 7.492, de 2 de junho de 2011, diz o Decreto:

A Presidenta da República, no uso da atribuição que lhe confere 
o art. 84, inciso VI, alínea “a”, da Constituição, DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Plano Brasil Sem Miséria, com a finalidade 
de superar a situação de extrema pobreza da população em 
todo o território nacional, por meio da integração e articulação 
de políticas, programas e ações. 
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Parágrafo único: O Plano Brasil Sem Miséria será executado 
pela União em colaboração com Estados, Distrito Federal, 
Municípios e com a sociedade.  Art. 2º O Plano Brasil Sem Miséria 
destina-se à população em situação de extrema pobreza.

Parágrafo único: Para efeito deste Decreto considera-se em 
extrema pobreza aquela população com renda familiar per 
capita mensal de até R$ 85,00 (oitenta e cinco reais), (Redação 
dada pelo Decreto nº 8.794, de 2016), (BRASIL, 2011).

O “Bolsa Família” é um programa que transfere renda a famílias 
que se encontram em situação de pobreza e extrema pobreza, levando 
em consideração fatores como número de crianças e adolescentes, 
nutrizes e gestantes na família, o valor do benefício varia entre R$ 32,00 
e R$ 306,00. Esse benefício atende mais de 13,7 milhões de famílias no 
Brasil. Esse programa foi criado pela Lei Nº 10.836, de 09 de janeiro de 
2004 (PORTAL BRASIL, 2013). Diz a lei:

O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional 
decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, no âmbito da Presidência da República, o 
Programa Bolsa Família, destinado às ações de transferência de 
renda com condicionalidades.

Parágrafo único: O Programa de que trata o caput tem 
por finalidade a unificação dos procedimentos de gestão e 
execução das ações de transferência de renda do Governo 
Federal, especialmente as do Programa Nacional de Renda 
Mínima vinculada à Educação - Bolsa Escola, instituído pela Lei 
nº 10.219, de 11 de abril de 2001, do Programa Nacional de 
Acesso à Alimentação - PNAA, criado pela Lei n o 10.689, de 
13 de junho de 2003, do Programa Nacional de Renda Mínima 
vinculada à Saúde - Bolsa Alimentação, instituído pela Medida 
Provisória n o 2.206-1, de 6 de setembro de 2001, do Programa 
Auxílio-Gás, instituído pelo Decreto nº 4.102, de 24 de janeiro de 
2002, e do Cadastramento Único do Governo Federal, instituído 
pelo Decreto nº 3.877, de 24 de julho de 2001.

Art. 2º Constituem benefícios financeiros do Programa, 
observado o disposto em regulamento:
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I - o benefício básico, destinado a unidades familiares que se 
encontrem em situação de extrema pobreza; II - o benefício 
variável, destinado a unidades familiares que se encontrem 
em situação de pobreza e extrema pobreza e que tenham em 
sua composição gestantes, nutrizes, crianças entre 0 (zero) e 
12 (doze) anos ou adolescentes até 15 (quinze) anos, sendo 
pago até o limite de 5 (cinco) benefícios por família. (Redação 
dada pela Lei nº 12.512, de 2011); III - o benefício variável, 
vinculado ao adolescente, destinado a unidades familiares que 
se encontrem em situação de pobreza ou extrema pobreza e 
que tenham em sua composição adolescentes com idade entre 
16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos, sendo pago até o limite 
de 2 (dois) benefícios por família. Redação dada pela Lei nº 
11.692, de 2008); IV - o benefício para superação da extrema 
pobreza, no limite de um por família, destinado às unidades 
familiares beneficiárias do Programa Bolsa Família e que, 
cumulativamente: (Redação dada pela Lei nº 12.817, de 2013).

a) tenham em sua composição crianças e adolescentes de 0 
(zero) a 15 (quinze) anos de idade; e, 

b) apresentem soma da renda familiar mensal e dos benefícios 
financeiros previstos nos incisos I a III igual ou inferior a R$ 70,00 
(setenta reais) per capita (BRASIL, 2004).

O “Bolsa Família” foi criado para unificar vários auxílios já 
existentes, seu principal objetivo é combater a fome, promover o 
acesso de famílias carentes a serviços públicos como educação e 
saúde. Um aspecto muito interessante e importante do “Bolsa Família”, 
é que para ser contemplado pelo programa, as crianças da respectiva 
família devem estar em dia com as obrigações escolares e com o 
cartão de vacina, consequentemente, ocorre uma queda na evasão 
do ensino fundamental e médio, além de uma redução na mortalidade 
infantil decorrente do acompanhamento realizado nos postos de saúde 
(PORTAL BRASIL, 2013).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O problema da fome se arrasta ao longo dos anos, após a 
Segunda Guerra Mundial, na DUDH percebe-se um dos primeiros 
avanços com relação à garantia do direito básico a alimentação. 
Quase 70 anos após a promulgação desses direitos (DUDH, 1948), 
milhões de pessoas ainda sofrem com problemas relacionados à 
fome e a miséria, sobretudo nos países subdesenvolvidos. No Brasil, 
embora tenha ocorrido uma queda siginificativa no número de pessoas 
em situação de pobreza extrema, ainda se tem um longo caminho pela 
frente, pois a crise econômica e os novos rumos do governo podem 
adiar a concretização do sonho de sermos um país livre da miséria e 
extrema desigualdade. 

O Brasil tem avançado significativamente na promoção de 
políticas públicas e criação de órgãos que buscam o combate à fome 
e a insegurança alimentar (sobretudo nos últimos 15 anos).  Problemas 
como a fome, pobreza e desnutrição são causados pela má distribuição 
de recursos e desperdício. Redistribuir a renda, e consequentemente 
reduzir a desigualdade, não é um papel que pode ser atribuído ao 
livre mercado, mas deve ser planejada e enfrentada pelo Estado, com 
apoio da sociedade. Embora nos últimos anos tenha ocorrido uma 
queda no número de pessoas em situação de insegurança alimentar, 
ainda existe um número muito grande de pessoas que passam fome 
diariamente, situação inaceitável para um país conhecido como celeiro 
do mundo. Muitas pessoas ainda hoje, por desconhecimento dos 
avanços obtidos ou por puro preconceito, acabam criticando sem 
qualquer fundamentação os programas sociais, que fique claro a 
importância desses programas para garantir, sobretudo a dignidade 
da pessoa humana.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os direitos humanos são aqueles que visam garantir à 
dignidade da pessoa humana, atrelado a esse conceito temos à 
questão do mínimo existencial e dos direitos fundamentais sociais. 
Com o surgimento do Estado Democrático de direito no Brasil, em 
1988, após a promulgação da Constituição Federal vigente, surgem no 
ordenamento jurídico meios para promoção dos direitos fundamentais 
sociais, tais como as normas programáticas (CAMPOS, 2013), cuja 
definição e objetivos serão elencados a seguir.

É de suma importância tecer algumas considerações iniciais 
acerca da delimitação dos direitos sociais, que são aqueles voltados a 
corrigir disparidades ou profundas desigualdades oriundas de fatores 
econômicos e da ordem social. Esse conceito se relaciona diretamente 
com as chamadas normas programáticas, discutidas no texto que 
segue, uma vez que a viabilização dos direitos sociais pode se dar ou 
não por meio de tais normas. Outro conceito abarcado pelo caráter 
de atualidade e de grande importância é o de mínimo existencial, 
fundado no acesso as condições mínimas que garantam uma vida 
com dignidade.

Nos dias atuais, é de suma importância à discussão acerca da 
questão da proibição do retrocesso social, sobretudo observando as 
decisões tomadas pelo atual governo, vale ressaltar que a Constituição 
Federal de 1988, baseada em princípios que surgem na Europa do 
início do século XX, para garantir os direitos fundamentais à dignidade 
da pessoa humana veda o retrocesso social. Para elaboração desse 
artigo foram utilizados textos, artigos e monografias que versam sobre 
as questões referentes aos direitos fundamentais sociais, a questão 
do mínimo existencial, as normas programáticas e a proibição do 
retrocesso social.
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1 DELIMITAÇÃO DA LOCUÇÃO 
“DIREITOS FUNDAMENTAIS”

Os direitos fundamentais são aqueles cujo conteúdo é essencial 
para qualquer ser humano, isento da qualificação pessoal, formando 
um conjunto de direitos humanos previstos na ordem jurídica de valores 
de um determinado país. Já os Direitos Humanos são os que tratam de 
valores como a liberdade e a igualdade em uma esfera internacional, 
ao passo que os direitos fundamentais são os direitos previstos no 
ordenamento jurídico interno de determinado país (DIÓGENES, 2012). 
Os direitos fundamentais surgiram, pois era necessário restringir as 
ações estatais e das autoridades que dele faziam parte, portanto são 
um anteparo a liberdade das pessoas perante a atuação abusiva do 
Estado, exigindo do mesmo uma certa abstenção ou até mesmo o 
distanciamento da vida particular dos indivíduos, garantindo a liberdade 
individual e levando ao chamado Estado negativo com direitos e 
liberdades negativas (DIÓGENES, 2012).

Esse conjunto de direitos adquiriu grande magnitude e 
relevância no século XX, incorporados no pensamento jurídico do 
século seguinte, sendo que alguns doutrinadores admitem que o 
fundamento dos direitos humanos estaria ligado ao jus naturalismo 
e pós-positivismo (DIÓGENES, 2012). Após o término da 2º Guerra 
Mundial, a humanidade chegou à conclusão de que não poderia mais 
se admitir atrocidades como as cometidas pelos nazistas, sendo que 
tal barbárie denotou a violação do paradigma dos Direitos Humanos. 
Após esse triste capítulo da história mundial, surge a Organização das 
Nações Unidas (ONU) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
(DUDH/1948) (DIÓGENES, 2012).

Os direitos fundamentais têm como base dois princípios 
essenciais, são eles o Estado de Direito e a dignidade humana. A 
dignidade humana pode ser definida como um princípio que reitera 



44

s u m á r i o

a todos os seres humanos, pelo simples fato de serem humanos, 
os direitos básicos (CAVALCANTE FILHO, s.d.). O Estado de Direito 
pode ser definido como um Estado de poucos poderes ou poderes 
limitados e que se opõe ao Estado Absoluto, sendo caracterizado 
por Silva (2006 apud CAVALCANTE FILHO, s.d.) como um Estado 
de submissão ao império da lei, pela separação de poderes e pela 
garantia de direitos fundamentais.

Os direitos fundamentais não são absolutos, pois mesmo 
que sendo básicos, não são absolutos na medida em que possam 
ser relativizados, nenhum direito fundamental pode justificar ou ser 
usado para o ilícito, ou seja, não são absolutos (CAVALCANTE FILHO, 
s.d.). Ainda segundo Cavalcante Filho, as limitações que os direitos 
fundamentais são submetidos não são ilimitadas. Outras características 
importantes são a imprescritibilidade, ou seja, não se perde por desuso, 
a inalienabilidade, irrenunciabilidade e a indivisibilidade. Segundo 
Silva (2009 apud BERTRAMELLO, 2013) os direitos fundamentais 
são aqueles que sumarizam a concepção de mundo e informam a 
ideologia política de cada ordenamento com o objetivo de garantir o 
respeito à dignidade da pessoa humana, garantindo a limitação do 
poder, buscando o desenvolvimento da personalidade humana na 
esfera nacional.

Conforme Cavalcante Filho (s.d.), os direitos fundamentais 
se dividem em primeira, segunda e terceira geração. Os direitos 
fundamentais de primeira geração são caracterizados pelo seu cunho 
materialista, se associam à luta pela liberdade e segurança frente ao 
Estado. Esses são os direitos relacionados às pessoas como, por 
exemplo, o direito à propriedade, liberdade de crença e direito à vida. Os 
direitos de segunda geração são entendidos como direitos de grupos 
sociais menos favorecidos, se sustentando na igualdade matéria, ou 
seja, não adianta ter liberdade se mínimas condições para a realizar. 
Surgem após a Revolução Industrial, quando grupos de trabalhos 
passam a lutar contra a exploração. Se exige do Estado uma atuação 
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na garantia de direitos básicos como saúde, educação, segurança 
pública, previdência social, direitos do trabalhador. Os direitos de 
terceira geração são caracterizados por serem transidividuais, ou seja, 
direitos que são de várias pessoas, mas que não pertencem a ninguém. 
Esse movimento surgiu na terceira revolução industrial (tecnocientífica), 
a humanidade percebeu que existem direitos que concernem a todos 
os grupos de pessoas (CAVALCANTE FILHO, s.d.).

Segundo Silva (2006), existem também os chamados direitos 
de quarta geração, que surgiram nas últimas décadas, por conta 
do avançado desenvolvimento tecnológico, seriam direitos como a 
responsabilidade, à promoção e manutenção da paz, à democracia, 
à informação, direitos envolvendo a bioética e outros. Um aspecto 
importante a ser observado é o da constitucionalização, pois é por 
meio dela que surge a divisão entre direitos fundamentais e direitos 
humanos, se são previstos na constituição de país possuem a 
característica de constitucionalização, porém em esfera internacional, 
são chamados de direitos humanos (DIÒGENES, 2012). 

Segundo Sarlet (2015), os direitos fundamentais são sempre 
direitos de base constitucional, mas não são apenas um simples 
direito constitucional. Entre os direitos fundamentais e outras normas 
constitucionais simples, observa-se um conjunto de regras que 
garantem aos direitos fundamentais uma classificação diferenciada 
do regime jurídico. De acordo com o artigo 5º, § 3º da Constituição 
Federal de 1988:

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

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos 
respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
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constitucionais. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 
2004), (BRASIL, 1988).

Essa característica foi adotada por muitos outros Estados 
Constitucionais, correspondendo ao modelo integrado pala Carta dos 
Direitos Fundamentais da União Europeia. A constituinte de 1988 adotou 
o mesmo caminho (SARLET, 2015). A Constituição brasileira, porém, 
não criou uma prática genérica e única para proteção dos direitos 
fundamentais, mas garantiu que por vários instrumentos processuais, 
atribuídos a proteção de direitos, sejam eles mais amplos, sendo que 
essas ações não têm como único objetivo a proteção dos direitos 
fundamentais (SARLET, 2005).

De acordo com Silva (2006), a Constituição Federal de 1988, 
possui em seu título II, os Direitos e Garantias Fundamentais, em cinco 
subdivisões, sejam eles, os direitos individuais e coletivos, os direitos 
sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos, os direitos 
relacionados à existência, organização e participação em partidos 
políticos. Ainda segundo Silva (2006):

Os direitos humanos têm uma posição bidimensional, pois 
por um lado tem um ideal a atingir, que é a conciliação entre 
os direitos do indivíduo e os da sociedade; e por outro lado, 
assegurar um campo legítimo para a democracia.

Os Direitos Fundamentais, ou Liberdades Públicas ou Direitos 
Humanos é definido como conjunto de direitos e garantias do 
ser humano institucionalização, cuja finalidade principal é o 
respeito a sua dignidade, com proteção ao poder estatal e a 
garantia das condições mínimas de vida e desenvolvimento do 
ser humano, ou seja, visa garantir ao ser humano, o respeito 
à vida, à liberdade, à igualdade e a dignidade, para o pleno 
desenvolvimento de sua personalidade. Esta proteção deve 
ser reconhecida pelos ordenamentos jurídicos nacionais e 
internacionais de maneira positiva.

Os direitos fundamentais são os direitos do homem jurídico-
institucionalizadamente garantidos. Seriam os direitos 
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objetivamente vigentes em uma ordem jurídica concreta, ou 
seja, são os enunciados constitucionais de cunho declaratório, 
cujo objetivo consistiria em reconhecer, no plano jurídico, a 
existência de uma prerrogativa fundamental do cidadão. A livre 
expressão (art. 5º, inciso IX), a intimidade e a honra (art. 5º, 
inciso X) e a propriedade e defesa do consumidor são direitos 
fundamentais, que cumprem a função de direitos de defesa dos 
cidadãos sob um a dupla perspectiva:

a- Constituem, num plano jurídico-objetivo, normas de 
competência para os poderes públicos, proibindo, as 
ingerências destes na esfera jurídico-individual;

b- Implicam, num plano jurídico-subjetivo, o poder de exercer 
de modo positivo os direitos fundamentais (liberdade positiva) e 
de exigir dos poderes públicos, omissões, para evitar agressões 
lesivas por parte dos mesmos (liberdade negativa), (SILVA, 
2006, online).

Segundo Iurconvite (2007), os direitos fundamentais são 
apresentados na Constituição Federal de 1988, de duas maneiras, 
sejam elas, implícitas ou explícitas. Os direitos explícitos são aqueles 
cujo conteúdo está expresso formalmente. Ainda segundo Iurconvite 
(2007) o Estado não pode retroceder, anular ou revogar tais direitos.

2 DIREITOS SOCIAIS E AS 
NORMAS PROGRAMÁTICAS

De acordo com Barroso (2006 apud MOREIRA, 2011, online), 
os Direitos Sociais são “regras destinadas a conformar a ordem 
econômica e social e determinados postulados de justiça social e a 
realização espiritual”, as normas programáticas seriam “aquelas em 
que o legislador, constituinte ou não, em vez de editar regra jurídica 
de aplicação concreta, apenas traça linhas diretórias, pelas quais hão 
de se orientar os poderes públicos”. Ainda segundo Moreira (2011), 
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existem direitos sociais que equivalem a normas programáticas e 
outros que não se caracterizam como tais. De acordo com Pimenta 
(2012, p. 09 apud PIMENTA, 1999, p. 173), as normas programáticas 
podem ser precisadas como “regras constitucionais que buscam 
conciliar interesses de grupos políticos e sociais, apresentando 
conteúdo econômico social, que obrigam os órgãos públicos a cumprir 
com suas funções”.

O surgimento dessas regras se dá no pós-Primeira Guerra 
Mundial, com o surgimento do Estado Social. A partir desse momento 
o Estado passa a interceder de forma constante na economia, 
passando a ter importante papel no cenário econômico. Com isso, 
as Constituições, passaram a aderir a direitos econômicos e sociais, 
não apenas se limitando a direitos civis e liberdades políticas, a partir 
dessas mudanças é que surgem as chamadas normas programáticas, 
em que essas passaram a representar o modelo legítimo para o 
reconhecimento de novos direitos (PIMENTA, 2012). Portanto, esse 
conjunto de regras passou a consagrar direitos sociais, econômicos e 
culturais, pois nasceu ligado a tese dos direitos fundamentais do pós-
liberalismo (PINHEIRO, 2011).

De acordo com Campos (2013), a Constituição Federal exibe 
grandes mudanças no ordenamento jurídico, pois exalta os direitos 
fundamentais e cria meios para nivelar as camadas populacionais. A 
Constituição brasileira é uma das mais bem desenvolvidas no que se 
refere aos direitos sociais, sendo o Brasil uma das 10 maiores eco-
nomias do mundo, porém, após tantos anos da promulgação, o país 
ocupa a posição 70º no ranking que mede o índice de desenvolvimento 
humano (IDH).

Segundo Campos (2013), as garantias sociais são responsáveis 
por compor as garantias individuais, que devem ser reconhecidas 
como cláusulas pétreas. O artigo 5º, §1º da Constituição Federal de 
1988 diz que: “as normas definidoras de direitos e garantias individuais 
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tem aplicabilidade imediata” (BRASIL, 1988), onde os direitos 
sociais também são implicados pela expressão “direitos e garantias 
individuais”, pois a Constituição vigente não faz diferença entre direitos 
individuais e sociais. Os direitos sociais, sendo um conjunto de direitos 
fundamentais de cunho prestacional, exigem do Estado medidas para 
sua execução. Segundo Assis e Alves:

A igualdade material, enquanto direito de segunda dimensão, 
encontra no Estado sua maior promotora. Para tanto, o Estado 
passa a desempenhar uma atuação positiva, como garantidor 
e mesmo prestador de serviços públicos, o que lhe exige, de 
forma direta, um incremento financeiro.

Estes direitos de segunda dimensão foram denominados 
direitos sociais e usualmente são classificados como direitos 
positivos, no sentido de exigirem do Estado um adimplemento 
dependente de rubrica. Assim, são associados aos custos 
Estatais.

Deve-se advertir que é falacioso manter a distinção entre direitos 
positivos como aqueles que exigem investimentos financeiros 
por parte do Estado e direito negativos como aqueles que não 
exigem do Estado tal incremento. Ora, todos os direitos exigem 
investimento financeiro, seja para o seu exercício específico, 
seja porque o Estado precisa manter toda uma infraestrutura 
para o desenvolvimento de sua atividade (FIGUEIREDO, 2010 
apud ASSIS; ALVES, 2013, online).

As normas constitucionais programáticas podem ser elencadas 
em quatro tipos, as normas programáticas em sentido estrito, as 
meramente definidoras de programas, as enunciativas ou declaratórias 
de direitos e as definidoras dos fins organizacionais, econômicos e 
sociais do Estado (PIMENTA, 2012). As normas programáticas em 
sentido estrito discorrem acerca de uma legislação futura para uma 
atuação positiva do programa a qual vinculam, ou seja, “preveem 
um programa, exigindo que o legislador o implemente por meio de 
lei” (PIMENTA, 2012, p. 10). Já as normas programáticas meramente 
definidoras de programas, são responsáveis por estabelecer os 
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programas, não “mencionando a necessidade de atuação do legislador 
por meio da lei” (PIMENTA, 2012, p. 10). 

As normas enunciativas ou declaratórias de direitos são 
responsáveis por enunciar direitos, de cunho econômico ou social, 
sem indicar o modo em que deverão ser implementados, vinculando 
todos os órgãos públicos ao seu acatamento. Por fim as normas 
definidoras dos fins organizacionais, econômicos e sociais do Estado, 
são responsáveis por fixar os fins mediantes os quais o Estado se 
organiza (PIMENTA, 2012).

3 O MÍNIMO EXISTENCIAL SOCIAL E A 
VEDAÇÃO AO RETROCESSO SOCIAL

Segundo Torres (1989), o mínimo existencial pode ser 
caracterizado como o direito de acesso as condições mínimas de 
vivência humana digna, não possuindo uma articulação constitucional 
específica, mas que exige ações positivas por parte do poder Estatal. 
Esse é um princípio que deve ser procurado nos ideais de liberdade 
e igualdade, na Declaração universal dos Direitos Humanos e nas 
constituições que garantem proteção aos seus cidadãos.

O mínimo existencial não possui um conteúdo específico, 
abrangendo qualquer direito qualquer direito, seja sua origem 
fundamental ou não, considerando essencial, inalienável ou imensurável 
(TORRES, 1989). Ainda segundo Torres,

O mínimo existencial, assim pelo seu aspecto negativo como 
pela necessidade da proteção positiva, carece, para se con-
cretizar, do processo democrático, do due process of law, da 
separação e interdependência dos poderes e do federalismo. O 
trabalho da legislação, da administração e, sobretudo, da juris-
prudência contribui para a efetividade das condições mínimas 
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da vida humana digna. Esse processo democrático, todavia, 
é complementar e atualizador, posto que o mínimo existencial 
radica na Constituição, tendo, como os direitos fundamentais, 
status constitucional (TORRES, 1989, p.42).

Segundo Guerra e Emerique (2006), o mínimo existencial tem 
como base duas vertentes: a garantia e a prestacional. A vertente 
garantística inibe a agressão ou violação do direito, através da 
transferência de deveres (impostos) para garantir os meios pelos quais 
possam ser garantidas as condições mínimas de vivência digna do 
indivíduo e de sua família. Já a vertente prestacional se caracteriza pela 
exigência perante o Estado do mínimo necessário para a garantia dos 
direitos previstos no Estado Democrático de Direito. 

A Constituição Federal de 1988 definiu como direitos sociais 
o direito a saúde, educação, moradia, assistência social e outros, 
como direitos fundamentais, os quais possuem a chamada eficácia 
imediata. Neste contexto, os denominados direitos sociais pertencem 
a 2º dimensão dos direitos que tem como objetivo garantir a igualdade 
material social, através da intervenção do Estado. O mínimo existencial 
também pode ser considerado como um núcleo primordial dos direitos 
fundamentais sociais (MATSUDA; PEREIRA; SOUZA, s.d.).

O princípio da vedação do retrocesso social teve origem na 
jurisprudência europeia, sobretudo na Alemanha e Portugal. Sendo 
um princípio implícito, seu uso exige uma comparação entre o direito 
anterior e o atual direito questionado, só existe retrocesso se antes 
houver progresso. Enquanto para se garantir a efetivação dos direitos 
sociais é demandado do estado ações de cunho positivo, o princípio 
do retrocesso social é o não fazer, ou seja, ações negativas por parte 
do Estado (POMPEU; PIMENTA, s.d.).

Segundo Silva Junior (2013), o princípio de vedação ao 
retrocesso social pode ser definido como um limite às reformas, o 
qual tem como objetivo proteger os indivíduos de leis ou decisões que 
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violem os direitos sociais conquistados e que vigoram no ordenamento 
jurídico. Às vezes é necessário para um país realizar reformas como o 
intuito de garantir o equilíbrio econômico das contas públicas, porém, 
por mais necessárias que sejam essas reformas eles devem submeter 
aos padrões formais e materiais mínimos, do ponto de vista jurídico, 
em um Estado Democrático de Direito como elencada na Constituição 
Federal de 1988 (SARLET, 2017).

Ainda segundo Sarlet (2017), a proibição do retrocesso social 
está diretamente ligada a princípios como a dignidade da pessoa 
humana, da proporcionalidade e sustentabilidade. Conforme o 
magistério de Pompeu e Pimenta (s.d.), os valores sociais previstos e 
garantidos pelas constituições são a base do Estado Democrático de 
Direito. Afora isso, de acordo com Silva Junior:

Deveras a Constituição da República Federativa do Brasil, no 
Título I (Dos Princípios Fundamentais), no art. 3º, II, estatui 
que o Estado Brasileiro tem como objetivo o desenvolvimento 
nacional. Já que a Constituição atual classifica-se como 
analítica e principiológica, seria pouca perspectiva interpretar 
que tal norma tivesse caráter apenas programático. Assim, é 
de ser reconhecida a natureza de princípio na norma aludida. 
Dessa forma, o princípio da proibição ao retrocesso deveria 
ser chamado de “princípio da vedação à estagnação social” e, 
desse modo, teria aplicação mais abrangente, consistindo em 
um verdadeiro “plus” em relação àquele, pois, além de impedir 
a retrocessão, obstaria ainda a inércia do Poder Público em 
avançar em termos de direitos fundamentais. 

Além de tal previsão, há que se destacar outra forma expressa 
do princípio da vedação ao retrocesso social na Constituição 
Brasileira, inaugurada pela Emenda Constitucional nº 71, de 
2012, refere-se especificamente ao art. 216-A, §1º, XII, da CRFB. 
Sem embargos, a elevação de investimentos na cultura não 
seria, por si só, capaz de demonstrar todo o sentido do princípio 
da vedação ao retrocesso ou à estagnação social, porque, como 
foi possível verificar no primeiro capítulo desta obra, é possível 
haver mais gasto e menos efetivação de direitos fundamentais 
por meio da prática do fisiologismo (SILVA JUNIOR, 2013, p.7).
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Segundo Siqueira (2010) a realização de direitos baseados nas 
necessidades básicas, leva os indivíduos a uma maior confiança nas 
instituições, culminando numa influência positiva na sociedade e na 
melhor execução de meios para alcançar os objetivos do Estado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É dever do Estado Democrático de Direito a promoção de direitos 
que garantam a satisfação do mínimo existencial, pois esse conjunto 
de direitos fundamentais é essencial para promoção da dignidade 
da pessoa humana. Existem muitas divergências acerca da definição 
do conceito de mínimo existencial, mas é consenso que o mesmo se 
compõe de princípios indispensáveis a promoção da dignidade da 
pessoa humana. Os direitos sociais são um conjunto de direitos, tais 
como saúde, educação e moradia, que devem ser garantidos através 
da intervenção do Estado.

Como já salientado os direitos sociais são previstos por 
normas programáticas e viabilizados por tais normas. O chamado 
mínimo existencial nada mais é do que a garantia dos direitos sociais 
fundamentais a fim de se estabelecer condições para vivência 
humana digna. Deve-se atentar a questão do princípio de vedação 
ao retrocesso social, pois a crise econômica não justifica a retirada 
de direitos, pois esses são de grande relevância para o avanço da 
sociedade. As normas programáticas são o caminho traçado para que 
se possa chegar à justiça social.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O problema da fome acomete o Brasil desde os tempos em 
que era colônia de Portugal. Entretanto, apenas no Brasil República é 
que se pode observar, mesmo que timidamente, os primeiros avanços 
na garantia do direito à alimentação e no combate à fome. O governo 
Vargas foi responsável por medidas como a criação do SAPS e a 
criação do salário mínimo.

Em 1964, ocorre um golpe militar que significou a ruptura com 
a democracia, quando relembramos esse sombrio período de nossa 
história as primeiras memórias são as que se referem à institucionalizada 
perseguição política: as perseguições, a tortura, a censura e a violência. 
Mas pouco se fala, ou é lembrado, do descaso com a questão da 
fome que no período vitimou milhões de brasileiros. Os chamados 
crimes econômicos tiveram consequências imediatas sobre a saúde, 
educação e garantia de direitos básicos ao povo brasileiro, além dos 
efeitos na economia após a queda do regime em 1985.

Nos dias atuais, um certo segmento da sociedade caracterizado 
por ser de extrema-direita, insiste em aviltar as camadas menos 
instruídas politicamente com sua versão distorcida dos fatos históricos, 
é importante lembrar que não apenas aqueles que lutaram pelo fim da 
ditadura militar foram vitimados, mas também a classe trabalhadora e 
sobretudo, os mais pobres. Na elaboração desse artigo foi de suma 
importância o uso da internet como meio de pesquisa, também foram 
utilizados livros, artigos e monografias que tratam da questão proposta.
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1 AS POLÍTICAS DE COMBATE À FOME 
NO BRASIL ENTRE 1930 E 1985

Segundo Josué de Castro (1980 apud BONFIM, 2004) os dois 
maiores “descobrimentos” do século XX foram a bomba atômica e a 
fome. A partir dos estudos de Josué como médico, professor e cientista 
o termo fome recebeu uma nova denominação e surgiu um novo modo 
de encarar esse problema. Ainda segundo Castro (1980 apud BONFIM, 
2004), a fome pode ser caracterizada como endêmica ou epidêmica. 
A primeira decorre de catástrofes ecológicas ou políticas e a segunda 
quando o consumo de alimentos é inferior à quantidade necessária 
para manutenção das necessidades do organismo.

A luta contra os problemas da fome e da pobreza entram em 
discussão nas pautas do Estado brasileiro a partir da década de 30, 
ainda que de modo inicial. Nos anos anteriores, a economia brasileira 
cresceu devido à economia cafeeira e o capital acumulado serviu 
para ampliar os investimentos na industrialização e na formação dos 
centros urbanos no país. A crise mundial de 1929 acelerou a marcha de 
transição da economia brasileira, o mercado interno adquiriu grande 
importância na economia, mantendo o trabalho e a renda nacional 
(PINTO, 2014).

No Estado Novo (1937-1945) uma série de medidas foram 
tomadas com objetivo de amenizar a tragédia da fome e impactar 
a economia, é aprovado pelo então presidente Getúlio Vargas o 
decreto que cria o salário mínimo, foi criado o Serviço de Alimentação 
e Previdência Social (SAPS) e a Comissão Nacional de Alimentação 
(CNA). O Decreto-Lei Nº 399/38 concebeu a chamada ração especial 
mínima, que seria um conjunto de alimentos que atenderia, em 
quantidade e qualidade, as premências de um trabalhador adulto 
(VASCONCELOS, 2005). Do decreto que criou o SAPS:
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O Presidente da República, Considerando que os estudos 
efetuados pelo Ministério do Trabalho Indústria e Comércio, no 
sentido de se melhorar a alimentação do trabalhador nacional 
e, consequentemente, sua resistência orgânica e capacidade 
de trabalho, mediante a progressiva racionalização de seus 
hábitos alimentares, demonstram a necessidade da criação 
de um organismo subordinado diretamente ao respectivo 
Ministro e encarregado da iniciativa e execução de medidas 
conducentes à realização daquele objetivo, socorrendo-se, 
para isso, da cooperação que podem dispensar os Institutos e 
Caixas de Aposentadoria e Pensões Sob a jurisdição da aludido 
Ministério, cujos beneficiários compreendem a quase totalidade 
das classes trabalhadoras, e usando da faculdade que lhe 
confere o art. 180 da Constituição, DECRETA:

Art. 1º Fica criado, com personalidade jurídica e sede na 
capital ria República, o Serviço de Alimentação da Previdência 
Social (S. A. P. S.), diretamente subordinado ao Ministro do 
Trabalho, Indústria e Comércio e destinado principalmente a 
assegurar condições favoráveis e higiênicas à alimentação dos 
segurados dos Institutos e Caixas de Aposentadoria e Pensões 
subordinados ao respectivo Ministério.

Art. 2º Para propiciar aos trabalhadores alimentação adequada 
e barata, o Serviço promoverá:

1º- ampla divulgação, nos meios trabalhistas, das vantagens 
que o trabalhador de se alimentar convenientemente, bem 
como, nos meios patronais, da utilidade de se lhe garantir 
alimentação adequada e oportuna; 

2º- a propaganda dos órgãos do Serviço encarregados do 
fornecimento de refeições aos trabalhadores; 3º- a formação, na 
coletividade, de uma consciência familiarizada com os aspectos 
e problemas da alimentação. 

4º- a instalação e funcionamento de restaurantes destinados 
aos trabalhadores; 

5º- o fornecimento de alimentos, por parte das empresas, nos 
refeitórios de que tratam os artigos 1º a 3º do decreto-lei nº 
1.238, de 2 de maio de 1939; 
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6º- a seleção dos gêneros alimentícios e o barateamento dos 
respectivos preços;

7º- o funcionamento dos órgãos necessários à integral execução 
dos seus trabalhos, conforme determinar o regulamento deste 
decreto-lei (BRASIL, 1940).

O SAPS foi de suma importância na concretização das políticas 
de alimentação e nutrição no Brasil, seu principal objetivo era “assegu-
rar condições favoráveis e higiênicas à alimentação dos segurados dos 
institutos e caixas de aposentadorias e pensões subordinados ao mi-
nistério do trabalho, indústria e comércio” (CASTRO, 1977, p. 195 apud 
VASCONCELOS, 2005, p. 441). O SAPS teve como resultado uma série 
de ações no campo da nutrição, instalando centros de alimentação 
populares no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades. Essa política 
entra em crise e é extinta após a queda do governo Vargas (VASCON-
CELOS, 2005). Tem-se um desenvolvimento das políticas nacionais de 
alimentação e nutrição através do Decreto-Lei Nº 4.750/1942 que criou 
a coordenação da mobilização econômica (CME) com o objetivo de 
coordenar o Serviço Técnico de Alimentação Nacional (STAN) que tra-
balhava com a questão do planejamento da produção de alimentos 
(MACEDO et al., 2009, online apud SILVA, 2014, p. 18).

Em 1952, a Comissão Nacional de Alimentação (CNA) instituiu 
um dos primeiros planos voltados para concretização do planejamento 
nutricional brasileiro, surge então o Plano Nacional de Alimentação 
(PNA). Como objetivos do PNA, pode-se destacar a “assistência 
alimentar e nutricional do grupo materno-infantil e em segundo plano, 
escolas e trabalhadores” (LEMOS; MOREIRA, 2013, p. 379). Em 1960, 
surgem estruturas que desempenhavam um importante papel nas 
políticas de produção, armazenagem e distribuição de alimentos pelo 
Governo Federal, pode-se citar a Companhia Brasileira de Alimentos 
(COBAL) e a Companhia Brasileira de Armazenamento (CIBRAZEM) 
(SILVA, 2014).
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 Em 1972, o CNA é substituído pelo Instituto Nacional de 
Alimentação e Nutrição (INAN), dando origem a uma série de programas 
que atendiam as populações em situação de insegurança alimentar e 
grupos de risco. Em 1972, é criado o Programa de Alimentação do 
Trabalhador (PAT) com objetivo de suprir as necessidades básicas 
de alimentação dos trabalhadores (LEMOS; MOREIRA, 2013), porém 
não houve resultados positivos com relação ao PAT, que voltou a ser 
regulamentado em 1991 (PINTO, 2014). Do Decreto-Lei Nº 5.829/1972, 
que cria o INAN, extrai-se:

LEI Nº 5.829, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1972:

Cria o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) e dá 
outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, 

Faço saber que o CONGRESSO NACIONAL decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Fica criado o Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 
(INAN), sob a forma de autarquia vinculada ao Ministério da 
Saúde, com sede e foro na Capital Federal. 

Art. 2º Compete ao Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição 
(INAN): 

I - assistir o Governo na formulação da política nacional de 
alimentação e nutrição, inclusive quanto à educação nutricional; 

II - elaborar e propor ao Presidente da República o Programa 
Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN), promover sua 
execução, supervisionar e fiscalizar sua implementação, avaliar 
periodicamente os respectivos resultados e, se necessário, 
propor sua revisão; e 

III - funcionar como órgão central das atividades de alimentação 
e nutrição. 

Art. 3º O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) 
elaborará programas de assistência alimentar destinados 
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a atender, prioritariamente, a população escolar de 
estabelecimentos oficiais de ensino do primeiro grau, gestantes, 
nutrizes, lactentes e população infantil até seis anos, assim 
como programas de educação nutricional, principalmente para 
população de baixa renda familiar. 

Parágrafo único. Progressivamente, outros grupos sociais 
de alta prioridade poderão ser incorporados ao programa de 
assistência alimentar, na medida da disponibilidade de recursos. 

Art. 4º O Poder Executivo poderá transferir as atribuições da 
Campanha Nacional de Alimentação Escolar (CNAE), de que 
trata o Decreto nº 56.886, de 20 de setembro de 1965, para 
órgão da estrutura do Ministério da Educação e Cultura, ao 
qual competirão as atividades de educação e assistência 
alimentar no setor de Educação, observada a orientação geral 
do Programa Nacional de Alimentação e Nutrição (PRONAN). 

Art. 5º O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN) 
será dirigido por um Presidente, nomeado em comissão pelo 
Presidente da República (BRASIL, 1972). 

Em 1973, surge o Programa Nacional de Alimentação e Nutrição 
(Pronan), pelo Decreto Lei Nº 72.034, porém devido às “dificuldades 
de operação” e irregularidades esse programa perdurou somente até 
1974. Em 1976 é lançado o II PRONAN pelo Decreto Nº 77.116, que 
surgiu como um divisor de águas na política de alimentação e nutrição 
do país, pois ressaltava a importância de se utilizar alimentos básicos 
nos programas de alimentação e apontou que os fortes incentivos 
à produção de commodities para exportação levaram a um colapso 
na produção de alimentos para o consumo interno e que ainda era 
agravado pela falta de poder aquisitivo da população urbana. Porém 
a “estratégia conservadora” do governo militar fez com que muitas 
propostas do II Pronan não fossem efetivadas. Tentou-se pôr em 
prática o III Pronan, mas o projeto se quer foi aprovado (SILVA, 2014).

• Durante os últimos anos da Ditadura Civil Militar foi implantado o 
Programa de Suplementação Alimentar (PSA), cujo objetivo era 
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distribuir alimentos básicos para brasileiros abaixo da linha da 
pobreza, crianças menores de sete anos, nutrizes e gestantes, 
porém o programa não apresentou grandes resultados para su-
peração do problema da fome e da desnutrição (PINTO, 2014).

2 O AUMENTO DA DESIGUALDADE 
DURANTE A DITADURA COMO FATOR 
DETERMINANTE PARA O AGRAVAMENTO 
DA SITUAÇÃO DE FOME NO PAÍS

Entre os anos de 1964 e1974 o país se viu em um período de 
recuperação da expansão econômica, que ficou conhecida como 
milagre brasileiro, às taxas de crescimento do país ultrapassaram 
a média dos 11% anuais. Porém em 1974, surgem as primeiras 
consequências desse “padrão de acumulação”, revelados pela queda 
do Produto Interno Bruto (PIB). Durante a Ditadura Civil Militar houve 
um crescimento sem distribuição de renda, e pior que isso, houve um 
processo de reconcentração de renda (VASCONCELOS, 2005).

Os trabalhadores que foram afastados do movimento de 
crescimento econômico tiveram sua condição de vida bastante 
degradada. Em 1974, segundo o Estudo Nacional de Despesas 
Familiares, 67% da população não consumia o mínimo necessário para 
manter suas necessidades nutricionais, como consequência desse 
nefasto processo: 46,1% das crianças, 24,3% dos adultos e idosos 
homens e 26,4% das mulheres sofria com a desnutrição energético-
proteica (VASCONCELOS, 2005). Segundo as ponderações de Frozi,

Os anos da ditadura se descortinaram em tempos em que po-
bres e famintos foram todos silenciados.  Algumas pessoas, na 
sua maioria sem memória, chegaram a dizer nos dias atuais que 
não havia pobre no Brasil, que havia segurança pública, ainda 
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que as pessoas não passavam fome e que praticamente não 
havia problema social.  Ao contrário havia fome e pobres e sim, 
os pobres e famintos permaneceram historicamente presentes 
na época da ditadura.  Porém, foram apagados da memória oral 
e escrita.  Lamentavelmente, por exemplo, confiscaram os livros 
de Josué de Castro, autor de Geografia da Fome, médico, ges-
tor e intelectual brasileiro, incansável na luta contra esse grave 
flagelo: a FOME. Com a ditadura seu pensamento e ação foram 
desconsiderados, colocados no vazio do esquecimento, com 
evidenciados esforços para apagar da memória dos brasilei-
ros o triste cenário denunciado pelo célebre intelectual (FROZI, 
2014, online).

Segundo Furtado (1968 apud HOFFMANN, 2001) baseado no 
sendo demográfico da década de 1960, se tem noção da desigualdade 
no Brasil naquela época, os 1% mais ricos e os 50% mais pobres 
detinham a mesma parcela da renda nacional, 18,6%, ou seja, os 10% 
mais ricos detinham 41,3% da renda nacional.

De acordo com Beserra (2012), na década de 70 pode-se obser-
var um aumento na desigualdade, que é apontado pelo coeficiente de 
GINI, em 1970 media 0,565 e em 1980 era de 0,592. Segundo Marreiro 
(2015, online), não foi apenas “o crescimento acelerado da economia 
iniciado em 1968 e o aumento da demanda insatisfeita de trabalha-
dores mais qualificados” causadores do aumento da desigualdade, 
mas também os ajustes do começo do período, as inseções fiscais, o 
arrocho salarial e a repressão dos sindicatos foram fatores que justifi-
cam a tragetória de aumento da disparidade. Em 1965, a quantidade 
recebida pelo 1% mais rico era de 10% da quantidade total, em 1968 
esse número sobe para 16% e ao longo da ditadura a concentração de 
renda nas mãos dos mais ricos segue aumentando. 

Segundo Hoffmann (s.d. apud MARREIRO, 2015, online) 
o salário mínimo, com desconto da inflação, perdeu 20% do seu 
valor real entre 1964 e 1967, o meio que a ditadura encontrou para 
solucionar a crise econômica e fiscal nesse mesmo período foi a de 
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fazer “um ajuste recessivo brutal”, aumentando os ganhos de capital 
e diminuindo os custos do trabalho. A atenção voltada a modenização 
da agricultura levou a um descaso com a disponibilidade de alimentos. 
Na década de 1950 a produção agrícola crescia num ritmo superior ao 
crescimento da população. Em 1971 o Índice de Preçoes do Atacado 
de produtos agrícolas (IPA-DI) apresentava uma média anual de 30,4%, 
em 1981 esse número subiu paar 208,5%. Os produtos industrializados 
passaram a estar cada vez mais presentes na alimentação dos 
brasileiros, entre 1959 e 1975, o consumo de alimentos industrializados 
cresceu (referente aos gastos totais com consumo) de 15,1% para 
25,3% (BELIK; SILVA; TAKAGI, 2001).

3 AS CONSEQUÊNCIAS DESASTROSAS DA 
POLÍTICA ECONÔMICA DO REGIME MILITAR

O endividamento nacional, com o agravante da crise do petróleo 
decorrente da instabilidade no oriente médio, e o aumento da hipe-
rinflação causados pela política fiscal e monetária expancionista que 
populsaram os primeiros anos do chamado “milagre”, resultaram em 
consequências negativas quanto ao poder de compra da população, 
o que dificultava mais ainda as famílias pobres de adquirirem adequa-
damente gêneros alimentícios (PINTO, 2014), segundo o IPEA em 1964 
o valor do salário mínimo era de (comparado com valores atuais) R$ 
970,15, em 1976 de R$ 492,23 e em 1984 de R$ 396,39. Outro fator 
importante e que é reflexo dos desequilíbrios econômicos é o desem-
prego: em 1984 a taxa de desemprego era de 12,4% (PINTO, 2014). 
Outro aspecto desse “crescimento” e que acarretaria futuramente em 
uma série de problemas foi o aumento da dívida externa, o governo 
Geisel aumentou a dívida de 9,8 bilhões de dólares, em 1974, para 35,1 
bilhões de dólares em 1978 (ATAIDE, 2015).
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A partir do ano de 1964, foram feitas modficações significativas 
no padrão desenvolvimentista e que seriam responsáveis pelo 
agravamento da situação de fome no país no início dos anos 1980. 
Ainda nesta linha de exposição, paralelamente aos anúncios de safras 
recordes no país e assumindo a posição de 4º maior exportador de 
alimentos, o Brasil ocupava vergonhosamente a 6º posição no ranking 
mundial da desnutrição (HISTORIANET, s.d., online).

Após o ano de 1964, houve uma piora considerável na agricul-
tura, o que ocasionou posteriormente um grande surto de desnutrição 
nos anos 80. Com a produção crescendo para atender o mercado 
externo, que ficou conhecida como “modernização seletiva”, levou a 
escassez de produtos como o arroz, o feijão, a mandioca, o milho, 
a cebola e a batata, que são à base da alimentação dos brasileiros. 
A modenização proposta pelo regime militar não obteu expressivos 
resultados, após o golpe de 1964 houve uma maior concentração das 
propriedades rurais, apenas 34% dos produtores tinham acesso ao 
crédito, cerca de 20% tinha acesso a fertilizantes e a mecanização era 
uma realidade em apenas 3,4% dos estabelecimentos agrícolas (HIS-
TORIANET, s.d., online).

Para maior parte da população esse mau planejamento teve 
como resultado o aumento dos preços dos alimentos e junto a pior 
política salarial do século levaram a uma situação extrema, em abril 
de 1983, milhares de pessoas desesperadas pela falta de comida dão 
início a uma onda de saques a lojas e supermercados (HISTORIANET, 
s.d.). Segundo os apontamentos de Twardowski:

No ano de 1983 uma onda de saques a supermercados 
surpreendeu o Rio de Janeiro. Durante uma semana, moradores 
de favelas arrombavam os estabelecimentos da Zona Norte da 
cidade para roubar arroz, feijão, óleo de soja, macarrão. Esse 
movimento rendeu uma capa na revista Veja de 14 de setembro 
de 1983 com a foto do então governador do estado, Leonel 
Brizola, juntamente com a chamada: “A semana dos saques. O 
Rio com medo” (TWARDOWSKI, 2016, p.1).
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Em 1983, os produtos agrícolas sofreram um aumento quase 
duas vezes maior que os produtos industriais, respectivamente 300% 
e 170%, os que ganhavam menos, sofreram mais com os aumentos 
de preços. O ministro do planejamento que outrora havia prometido 
“encher a panela dos brasileiros”, observava justamente o contrário. 
Um estudo do IPEA, em 1984, revelou que a fome atingia milhões de 
pessoas e que “poderia estar gerando uma sub-raça de brasileiros, 
cujos filhos eram 16% menores e pesavam 20% a menos que a média 
das crianças do país” (HISTORIANET, s.d., online).

Em 1979, a World Population constatou que morriam cerca 
de 52 crianças por hora no Brasil. A desnutrição, no mesmo ano, 
foi causadora de 52,4% dos óbtos de crianças menores de 5 anos. 
Enquanto o “milagre” era utilizado como propaganda, 13 milhões de 
crianças e 28 milhões de adultos eram acometidas pelo problema 
da fome. Ainda em 1979, cerca 30% dos menores de 18 anos, na 
região nordeste, consumiam cerca de 400 calorias diárias, enquanto o 
sugerido era de 3 mil e a expectativa de vida no nordeste era 14 anos 
inferior a das demais regiões. Em 1966 o ministério da saúde recebia 
4,29% da orça nacional, em 1974 o investimento era de vergonhosos 
0,99% (ATAIDE, 2015).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As medidas tomadas durante a Ditadura Civil-Militar foram 
responsáveis pela escassez de alimentos para atender o mercado 
interno e como consequência observa-se ao longo da ditadura um 
aumento do número de pessoas em situação de miséria, fome e 
desnutrição. A política expancionista voltada a atender o mercado 
exterior, os ajustes fiscais e a desvalorização do salário mínimo levaram 
ao aumento no preço dos alimentos e consequentemente insegurança 
alimentar em nível nacional.



69

s u m á r i o

A tragédia da fome que assolou o país com mais intensidade 
durante o regime militar, foi apagada dos registros históricos, e 
poucos são os dados, livros e registros da época, um dos maiores 
pesquisadores do assunto, Josué de Castro, foi perseguido durante a 
ditadura e foi exilado. Tudo isso como uma manobra do governo militar 
para esconder esse trágico capítulo de nossa história.

Os reflexos dessa tragédia humana foram sentidos nas 
décadas posteriores ao fim do regime, apresentando altos índices de 
desnutrição. Os governos da década de 90 apresentaram uma série 
de programas com objetivo de contornar esse problema, porém sem 
obter sucesso. Somente com o programa Fome Zero é que o Brasil 
consequiu sair do mapa mundial da fome.

A discussão sobre o assunto nos dias atuais tornou-se de suma 
importância, pois o desconhecimento das pessoas sobre o tema 
faz com que elas acreditem em mentiras ou fatos completamente 
distorcidos, vindo daqueles que por falta de empatia exaltam as 
atrocidades e crimes cometidos durante a ditadura, com único objetivo 
de sustentar um padrão moral conservador, que se esvai com o passar 
dos dias.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A fome é um dos problemas mais antigos de toda civilização 
humana, todas as nações, países e sociedades, um dia enfrentaram 
ou enfrentam esse problema. Durante anos a religião e a geografia 
apresentaram desculpas simplistas perante esse problema, seja nos 
fenômenos sobrenaturais ou nas disposições naturais da terra, ambos 
os segmentos utilizavam dos mais diversos pretextos para esconder 
ou justificar a desigualdade na distribuição de riquezas, a apropriação 
indevida dos recursos naturais ou a exploração dos miseráveis. No 
Brasil, a partir dos estudos de Josué de Castro, sobretudo a partir de 
suas denúncias do verdadeiro quadro de fome do povo brasileiro, vem 
sendo tomadas medidas contra o problema da fome.

O direito de estar livre da fome e de ter acesso a uma alimenta-
ção adequada é reconhecido pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e positivado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Porém, 
existe uma contradição entre a letra da lei e a realidade do povo, dos 
mais pobres em questão. O Direito à alimentação é básico para que 
o indivíduo possa buscar outros direitos fundamentais. Na elaboração 
desse artigo foram utilizados livros, textos, artigos e sites do governo 
na busca e levantamento de dados referentes ao assunto tratado. 

1 DIREITOS HUMANOS EM DELIMITAÇÃO

As manifestações hodiernas pela garantia dos direitos humanos 
tiveram como primórdio a reestruturação da sociedade europeia 
no término da segunda guerra mundial. Em meio a esse cenário, a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH), enunciada 
pela Organização das Nações Unidas (ONU) no dia 10 de dezembro 



74

s u m á r i o

de 1948, surge como um marco que visava responder aos horrores 
praticados durante a segunda guerra mundial (UNIFESP, s.d.).

Entretanto, os direitos humanos não apareceram com a 
promulgação da DUDH. Existem duas vertentes que divergem acerca 
de sua origem. A primeira afirma que o conceito de direitos humanos 
surge a partir de uma relação cultural e religiosa, onde a ética e a moral 
semelhante a todas as culturas e religiões podem ser consideradas em 
termos de direitos. A segunda vertente trabalha o conceito de direitos 
humanos como o fruto de um extenso processo de evolução, que 
remete a uma garantia de progresso e busca de um futuro feliz, foi 
essa teoria reforçada pelo debate filosófico que serviu como base de 
pensamento e inspirou a Revolução Francesa, que teve como um de 
seus resultados, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão 
(1789), a primeira declaração de direitos (UNIFESP, s.d.).

A Declaração Francesa foi de suma importância, pois além 
de ter sido o primeiro documento que enunciava direitos humanos 
explicitamente declarados e que serviu como fonte de inspiração para 
outros documentos importantíssimos, como a DUDH (UNIFESP, s.d.). 
Pode-se observar a relevância de tal inspiração quando se compara o 
primeiro artigo de ambos os documentos:

O Artigo primeiro da Declaração de Direitos do Homem e do 
Cidadão de 1789, diz: “Os homens nascem e permanecem 
livres e iguais em direitos. As distinções sociais só podem 
fundar-se na utilidade comum”. 

O Artigo primeiro da Declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948 proclama: “Todos os homens nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência 
e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 
fraternidade” (UNIFESP, s.d., p. 5).

Com relação aos Direitos Humanos em âmbito internacional, 
seu grande marco inicial foi a DUDH. A partir da promulgação dessa 
declaração pela ONU, o mundo observa um contínuo surgimento 
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de diversos instrumentos e um extensivo conjunto de tratados 
internacionais que buscam compor uma rede internacional de garantia 
e proteção dos Direitos Humanos (LEITE, s.d.).

Pode-se observar que durante o século XX o surgimento de um 
amplo movimento internacional pelos Direitos Humanos e posterior-
mente sua positivação jurídica a partir da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e outros diversos tratados e instrumentos interna-
cionais que tem como origem a aversão às atrocidades cometidas 
pela Alemanha Nazista e um crescente questionamento referente à 
urgência de um sistema que garantisse os direitos do homem em todo 
mundo (LEITE, s.d.).

De acordo com o sítio eletrônico da ONU Brasil (2017, online), 
“os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, 
independente da raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou 
qualquer outra condição”. Os direitos humanos são um conjunto de 
direitos que abrangem questões como à vida e à liberdade, o direito 
a livre manifestação da opinião e expressão e o direito à alimentação 
adequada (ONU BRASIL, 2017, online).

Sendo assim, o denominado Direito Internacional dos Direitos 
Humanos determina os encargos sob os quais os governos devem agir 
de determinada forma ou abnegar certos atos, com escopo de pro-
mover e proteger os direitos da pessoa humana. Os direitos humanos 
são previstos legalmente pelas normas de direitos humanos, dando 
proteção e amparo a grupos indivíduos e lutando contra aqueles que 
lesam as liberdades fundamentais e a dignidade da pessoa humana. 
Estão positivados em instrumentos internacionais do direito “consuetu-
dinário, conjunto de princípios e outras modalidades do direito” (ONU 
BRASIL, 2017, online). Os direitos humanos se caracterizam por serem 
inerentes a cada pessoa (ONU BRASIL, 2017, online).

Na definição de Fernandes (2004), direitos humanos são o 
conjunto de disciplinas e entidades que, em cada parte da história, 
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buscam efetivar as exigências da dignidade, liberdade e das 
desigualdades humanas, as quais os indivíduos deverão estar cientes 
de sua existência e que devem ser lembradas pelos ordenamentos 
jurídicos em nível nacional e internacional. São o conjunto de direitos 
e garantias intrínsecas ao ser humano que tem como escopo garantir 
o respeito à dignidade, através da proteção contra as injustiças 
cometidas pelo Estado e definindo as condições mínimas de 
existência. Os Direitos Humanos têm como principais características 
a imprescritibilidade, a inalienabilidade, a irrenunciabilidade, a 
inviolabilidade, a universalidade, a efetividade, a interdependência e a 
complementariedade (FERNANDES, 2004). 

São invioláveis, pois não podem em hipótese alguma ser des-
respeitados por decisões inconstitucionais (ou mesmo que estão de 
acordo com o ordenamento jurídico de um país), não podem também 
ser violados por ações das autoridades públicas, cabendo nesse caso 
sanção civil, administrativa ou criminal. São irrenunciáveis, pois os di-
reitos humanos (fundamentais) não podem ser renunciados pela pes-
soa a qual ele abrange e nem por outros. Não há a possibilidade de 
a pessoa renunciar seus direitos, como o direito à vida, à liberdade, à 
dignidade, à intimidade e outros. São imprescritíveis, pois não se es-
vaecem e nem enfraquecem com o passar dos anos. O tempo não tem 
forças para suprimir os direitos humanos (FERNANDES, 2004, p. 7-8). 

Ademais, são inalienáveis, pois é vedado que um indivíduo 
translada um direito a outro indivíduo, seja gratuitamente ou não. 
São universais, pois pertencem a todos, e devem ser respeitados por 
todos, sem se atentar as diferenças de questões como nacionalidade, 
sexo, credo, raça ou convicção política, filosófica ou religiosa. São 
efetivos, pois garantem a materialização dos direitos e garantias 
previstos. Fazem-se necessários meios atuantes no sentido de garantir 
o respeito aos direitos humanos. São interdependentes, pois há uma 
“interatividade entre os preceitos constitucionais e outros ramos do 
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direito”, por exemplo, a liberdade de locomoção encontra um limite 
quando o indivíduo pratica um delito. São complementares, pois 
não é possível interpreta-los de forma unilateral, pois podem ser 
complementados com os princípios de direito público e privado na 
esfera nacional e internacional (FERNANDES, 2004, p. 8).

2 AS DIMENSÕES DOS DIREITOS HUMANOS

Diante da totalidade e da ampliação dos ditos “novos” direitos 
naturais do ser humano, com escopo de determinar seu “conteúdo, 
titularidade, efetivação e sistematização”, os doutrinadores vem 
classificando esses direitos em uma linha evolutiva e acumulativa de 
“gerações” subsequentes de direitos (WOLKMER, 2002, p. 11). Essa 
classificação se sustenta na cronologia em que esses direitos passaram 
a alcançar os anseios da humanidade. Assim, cuida reconhecer 
que uma geração não substitui ou anula a outra, pelo contrário, ela 
complementa e abrange novos direitos (CAVALCANTE FILHO, s.d.).

Os direitos de primeira dimensão correspondem aos direitos 
civis e políticos. Trabalha a questão dos direitos individuais pautados 
na liberdade, na igualdade, na propriedade, na segurança e na 
resistência aos diversos meios de opressão. São um conjunto de 
direitos caracterizados pela sua inerência a individualidade, bem como 
a inalienabilidade a imprescritibilidade, que devido ao seu status de 
defesa contra a interferência do Estado, são chamados de “direitos 
negativos”. Os direitos de primeira dimensão são denominados como 
“fundamentais para a tradição das instituições político jurídicas da 
modernidade ocidental” (WOLKMER, 2002, p. 14). Ainda segundo o 
magistério de Wolkmer:

Quanto às fontes legais institucionalizadas, os direitos civis 
clássicos de “primeira dimensão” surgiram e foram proclamados 
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nas célebres declarações de direitos de Virgínia (1776) e da 
França (1789). Da mesma forma, tais direitos e garantias são 
positivados, incorporados e consagrados pela Constituição 
Americana de 1787 e pelas Constituições Francesas de 1791 e 
1793. Por fim, recorda-se que o mais importante código privado 
dessa época – fiel tradução do espírito liberal-individual – foi o 
Código Napoleônico de 1804 (WOLKMER, 2002, p. 14).

Os direitos de segunda dimensão são os chamados direitos 
sociais, econômicos e culturais, e que tem como base o princípio 
da igualdade com abrangência positiva, não condenam o Estado, 
mas buscam “a garantia e a concessão a todos os indivíduos por 
parte do poder público” (WOLKMER, 2002, p. 14). Esse conjunto de 
direitos se relaciona com as “liberdades positivas, reais ou concretas” 
buscando garantir a máxima da igualdade material entre os indivíduos. 
As consequências geradas a vida social pela Revolução Industrial 
foram um marco para o surgimento dos direitos de segunda geração, 
o século XIX foi marcado pelas reivindicações do proletariado nas 
lutas por seus direitos sociais básicos, como saúde, alimentação e 
educação. O século XX foi marcado pelas duas grandes guerras e 
pela Constituição de Weimar (1919) e pelo Tratado de Versalhes (1919) 
(DIÓGENES JÚNIOR, 2012, online). Ainda segundo Wolkmer:

Na contextualização histórica dos direitos de “segunda 
dimensão” está mais do nunca presente o surto do processo 
de industrialização e os graves impasses socio-econômicos 
que varreram a sociedade ocidental entre a segunda metade do 
século XIX e as primeiras décadas do século XX. O capitalismo 
concorrencial evolui para a dinâmica financeira e monopolista, 
e a crise do modelo liberal de Estado possibilita o nascimento 
do Estado do Bem-Estar Social, que passa a arbitrar as 
relações entre o capital e o trabalho. O período ainda registra 
o desenvolvimento das correntes socialistas, anarquistas e 
reformistas. Não menos importante para os avanços sociais 
são: a posição da Igreja Católica com sua doutrina social (a 
Encíclica Rerum Novarum, de Leão XIII, 1891); os efeitos 
políticos das Revoluções Mexicana (1911) e Russa (1917); os 
impactos econômicos do keynesianismo e o intervencionismo 
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estatal do New Deal. Cria-se a Organização Internacional do 
Trabalho (1919); o movimento sindical ganha força internacional; 
a socialização alcança a política e o Direito (nascem o Direito 
do Trabalho e o Direito Sindical)11. As principais fontes legais 
institucionalizadas estão positivadas na Constituição Mexicana 
de 1917, na Constituição Alemã de Weimar de 1919, na 
Constituição Espanhola de 1931 e no Texto Constitucional de 
1934 do Brasil (WOLKMER, 2002, p. 15).

Os direitos de terceira dimensão são os denominados direitos 
“meta-individuais, direitos coletivos e difusos, direitos de solidariedade” 
(WOLKMER, 2002, p. 16). O preceito que caracteriza esse conjunto 
de direitos é o de que o titular desse direito não é mais um homem 
individual, pois a proteção garantida por essa dimensão diz respeito 
às categorias ou grupos de pessoas, não diferenciando o público e o 
privado. Segundo os doutrinadores nacionais, os direitos de terceira 
dimensão se dividem em “interpretação abrangente acerca dos direitos 
de solidariedade ou fraternidade” e a “interpretação específica acerca 
dos direitos transindividuais”. Ao primeiro se atribui os direitos que 
tratam da paz, do desenvolvimento, do meio ambiente e qualidade de 
vida. Já no segundo se observa um conjunto de direitos de titularidade 
coletiva e difusa (WOLKMER, 2002, p. 16). Ainda segundo Wolkmer:

Aspecto nuclear dos direitos meta-individuais, a distinção 
entre direitos difusos e coletivos nem sempre fica muito 
clara, podendo-se dizer que o critério subjetivo os diferencia 
(maior ou menor indeterminação dos titulares do Direito). Os 
direitos difusos centram-se em realidades fáticas, “genéricas e 
contingentes, acidentais e mutáveis” que engendram satisfação 
comum a todos (pessoas anônimas envolvidas mas que 
gastam produtos similares, moram na mesma localidade etc.), 
enquanto os direitos coletivos envolvem interesses comuns no 
interior de organizações sociais, de sindicatos, de associações 
profissionais etc. Na particularização desses “novos” direitos 
transindividuais, importa lembrar que os chamados direitos 
relacionados à proteção do meio ambiente e do consumidor 
começaram a ganhar impulso no período pós-segunda Guerra 
Mundial. A explosão das bombas atômicas em Hiroshima 
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e Nagasaki, a mutilação e o extermínio de vidas humanas, a 
destruição ambiental e os danos causados à natureza pelo 
desenvolvimento tecnológico desencadearam a criação de 
instrumentos normativos no âmbito internacional. Igualmente 
uma política governamental em defesa dos consumidores 
foi sendo estabelecida nas décadas de 70 e 80 nos Estados 
Unidos e na Europa. Como recorda o professor José Rubens 
M. Leite, os primeiros estudos no Brasil sobre a necessidade de 
instrumentos jurisdicionais para regulamentar interesses meta-
individuais aparecem no final dos anos 70 (os trabalhos de José 
Carlos Barbosa Moreira e Ada Pellegrini Grinover) (WOLKMER, 
2002, p. 17).

Os direitos de quarta dimensão são os que tratam dos assuntos 
relacionados “à biotecnologia, à bioética, e à regulação da engenharia 
genética”. Abarca os direitos que se relacionam diretamente com 
a vida humana, “como a reprodução humana assistida, aborto, 
eutanásia, cirurgias intrauterinas, transplante de órgãos, engenharia 
genética, contracepção e outros” (WOLKMER, 2002, p. 19). Não há, 
ainda, por parte dos doutrinadores, um consenso sobre qual matéria 
esse tipo de direito deve abordar, uns defendem que são os direitos 
referentes à engenharia genética ou dizem que se trata de direitos à 
participação democrática (CAVALCANTE FILHO, s.d.). Wolkmer, por 
sua vez, anuncia que

Tais direitos de natureza polêmica, complexa e interdisciplinar 
vêm merecendo a atenção de médicos, juristas, biólogos, 
filósofos, teólogos, psicólogos, sociólogos e de uma gama 
de humanistas e profissionais da saúde. Reconhece Norberto 
Bobbio serem direitos de “quarta geração”, espelhando os 
“efeitos cada vez mais traumáticos da pesquisa biológica, 
que permitirá manipulações do patrimônio genético de cada 
indivíduo”. Portanto, esses direitos emergiram no final do 
século XX e projetam grandes e desafiadoras discussões nos 
primórdios do novo milênio. Tal fato explica o descompasso e 
os limites da Ciência Jurídica convencional para regulamentar e 
proteger com efetividade esses procedimentos. Daí a prioridade 
de se redefinirem as regras, os limites e as formas de controle 
que conduzam a uma prática normativa objetivada para o bem-
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estar e não a ameaça ao ser humano. Resta observar que esses 
direitos reconhecidos como “novos” advindos da biotecnologia 
e da engenharia genética necessitam prontamente de uma 
legislação regulamentadora e de uma teoria jurídica (quer no 
que tange à aceitação de novas fontes, quer no que se refere 
às novas interpretações e às novas práticas processuais) capaz 
de captar as novidades e assegurar a proteção à vida humana 
(WOLKMER, 2002, p. 19-21).

Os direitos de quinta dimensão são aqueles que tutelam 
os direitos originários do avanço das “tecnologias de informação 
(internet), do ciberespaço e da realidade virtual em geral”. Com o 
avanço da tecnologia e da sociedade do século XX é gritante o avanço 
do desenvolvimento cibernético, dos computadores, do comércio 
eletrônico e outros. Surge a necessidade de uma legislação para tratar 
de assuntos referentes à proteção de provedores e usuários dos meios 
da internet (WOLKMER, 2002, p. 21-22).

3 DIREITO À ALIMENTAÇÃO 
ADEQUADA: BREVE PAINEL

O direito à alimentação adequada é previsto pelo artigo 25 da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Seu conceito 
foi estendido por outros instrumentos do Direito internacional, como 
por exemplo, o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e o 
Comentário Geral Nº 12 da Organização das Nações Unidas (ONU). 
No Brasil, após um longo período de reivindicação, foi sancionada em 
2010 a Emenda Constitucional Nº 64, que insere o direito à alimentação 
no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 (CONSEA, 2017). De 
acordo com a Constituição:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 
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assistência aos desamparados, na forma desta Constituição 
(BRASIL, 1988) (grifos nossos).

O direito humano à alimentação traduz-se pelo “acesso físico 
e econômico de todas as pessoas aos alimentos e recursos, como 
emprego ou terra, para garantir esse acesso de modo contínuo” 
(CONSEA, 2017, online). Esse direito abrange questões como o acesso 
à água em sua “compreensão e realização”. Quando se afirma que a 
alimentação deve ser adequada, presume-se que ela deve atender o 
“contexto e às condições culturais, sociais, econômicas, climáticas e 
ecológicas de cada pessoa, etnia, cultura ou grupo social” (CONSEA, 
2017, online).

O direito à alimentação se divide em duas vertentes: o direito de 
estar livre da fome e o direito à alimentação adequada. A promoção 
dessas duas vertentes através das políticas sociais é de suma impor-
tância para a concretização dos demais direitos humanos (MACHADO, 
2017). O direito humano à alimentação adequada pode ser definido 
como um direito “inerente a todas as pessoas de ter acesso regular, 
permanente e irrestrito a alimentos seguros e saudáveis, em quanti-
dade e qualidade adequadas e suficientes” (ABRANDH, 2010, p. 25).

São obrigações do Estado: respeitar, promover, proteger e 
prover uma alimentação em quantidade e qualidade adequadas para 
a população, assim garantindo o direito à alimentação adequada 
(CONSEA, 2017). Quanto à proteção, o Estado tem o dever de 
interromper para que terceiros não prejudiquem a realização do DHAA 
dos indivíduos ou grupos. Quanto à promoção, o estado deve intervir 
a fim de estabelecer condições para efetivação do DHAA. Quanto 
ao respeito, o estado deve garantir que suas instituições não violem, 
através de suas ações políticas, o DHAA. O Estado deve prover aos 
indivíduos ou grupos que não conseguem o mínimo essencial, uma 
alimentação adequada até que consigam condições para sair dessa 
situação (MACHADO, 2017).
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Existe uma violação do DHAA quando as pessoas, comunidades 
ou grupos sofrem com a situação de fome, por conta da dificuldade 
de acesso a alimentação em quantidade e qualidade adequadas, bem 
como a existência de pessoas malnutridas em qualquer faixa etária. 
Também configura violação dos Direitos Humanos o consumo de 
alimentos de “má qualidade nutricional e sanitária” devido à utilização 
excessiva de agrotóxicos (LISBOA, 2013, online).

A promulgação da Lei Orgânica de Segurança Alimentar e 
Nutricional (Lei Nº 11. 346/2006) foi de suma importância na luta contra 
o problema da fome, pois através dela foi criado o Sistema Nacional 
de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN) que “desenvolvendo 
diretrizes, metas, captando recursos e fomentando instrumentos 
de avaliação e monitoramento, compostos de ações e programas 
integrados” tem como escopo garantir a alimentação saudável e de 
qualidade para todas as pessoas (LISBOA, 2013, online).

Segundo Mendoza et al. (2009 apud LISBOA, 2013, online) 
o direito humano à alimentação adequada provém do direito à 
vida, e pode ser caracterizado como um direito fundamental, pois é 
indispensável ao indivíduo e necessário para se buscar todos os outros 
direitos. Quando um país, como o Brasil, assume compromisso com 
um Tratado Internacional de Direitos Humanos, como o PIDESC, “este 
deverá elaborar leis, políticas públicas e realizar ações que promovam 
a equidade e reduzam as desigualdades nacionais e internacionais” 
(LISBOA, 2013, online apud NASCIMENTO et al., 2009, online). 
Também, cuida apontar que é de responsabilidade do país vetar ações 
que dificultem o acesso à alimentação adequada, bem como interferir 
em medidas que violem os direitos humanos (LISBOA, 2013).
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4 A INTERDIMENSIONALIDADE DO 
DIREITO À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA

O acesso a uma alimentação em quantidade e qualidade 
adequada e imprescindível para promoção e garantia de um estado de 
plena saúde, tornando possível o absoluto “potencial de crescimento 
e desenvolvimento humano”, onde possa se observar a cidadania e 
a qualidade de vida, bem como a garantia de condições sociais mais 
correlatas ao modelo ideal (RANGEL, 2014). Segundo o escólio de 
Podestá (2011 apud RANGEL, 2014) é possível afirmar que a garantia 
do direito humano à alimentação adequada (DHAA) é de incumbência 
do Estado e da sociedade.

Para que se concretize o direito humano à alimentação adequada 
é indispensável que o indivíduo esteja livre da fome. Fome pode ser 
definida como “a sensação fisiológica manifestada pelo corpo quando 
este percebe a necessidade de alimentos para manter suas atividades 
de continuidade à vida”, podendo decorrer da pobreza, conflitos 
armados, catástrofes ambientais, condições agrícolas desfavoráveis o 
até mesmo de um quadro de instabilidade política (GANBA; MONTAL, 
2010, online apud LISBOA, 2013, online). 

Pode-se relacionar o direito à alimentação com pelo menos 
três das dimensões dos direitos humanos. Os direitos de primeira 
dimensão são os que se referem aos direitos civis e políticos, como o 
direito à vida, para a promoção e manutenção da vida (um dos direitos 
mais importantes) é indispensável uma alimentação em qualidade 
(para evitar a subnutrição) e quantidade adequadas (para evitar a má 
nutrição). Não faz sentido promover um direito como à liberdade para 
um indivíduo faminto, para lutar ou usufruir desse direito é essencial 
que o indivíduo esteja saudável para tal (IURCONVITE, 2007).
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Já a saúde que compõe o rol dos chamados direitos de 
segunda dimensão, só pode ser garantida através do acesso a uma 
alimentação adequada. Os direitos de segunda dimensão, chamados 
direitos econômicos, sociais e culturais, têm como escopo combater 
as desigualdades sociais, intercedendo pelos mais pobres. Fazem 
parte, portanto, dos denominados “direitos de segunda dimensão” a 
assistência social, a cultura, a saúde, a educação, o trabalho, o lazer 
e a própria alimentação. Ademais, esses direitos advêm da luta da 
classe trabalhadora por melhores condições de vida, nota-se que a 
alimentação, um dos grandes problemas da época fazia parte das 
reivindicações populares (IURCONVITE, 2007).

A educação tem grande relação com a alimentação, pois 
o indivíduo em situação de fome tem graves problemas quanto à 
aprendizagem. Já os direitos de terceira dimensão são aqueles 
chamados de solidários ou fraternos, pois tratam de direitos como o 
ambiente equilibrado, a qualidade de vida, a paz e outros direitos. A 
qualidade de vida só pode ser alcançada quando garantido o acesso 
de todos os indivíduos a uma alimentação em quantidades e qualidade 
adequados, assim combatendo a incidência de doenças como a 
desnutrição e anemia (IURCONVITE, 2007).

Como já mencionado, o direito humano à alimentação 
adequada se divide em duas dimensões: o de estar livre da fome e 
a de ter uma alimentação adequada. O DHAA envolve fatores como 
à diversidade, a adequação nutricional, a qualidade nutricional, o 
acesso à informação, o acesso a recursos financeiros ou recursos 
naturais como terra e água, o respeito à cultura e costumes alimentares 
regionais e outros. O incentivo e a garantia do cumprimento do DHAA 
envolvem questões como a “justiça social, a reforma agrária, a política 
agrícola, a valorização da agricultura familiar, e o incentivo às práticas 
agroecológicas” (BRASIL, 2010, p. 29).
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 Quando se discute a questão social do acesso a alimentação 
adequada, surgem conceitos importantes como à segurança 
alimentar e nutricional e a soberania alimentar. A segurança alimentar 
(SAN) é um quadro que se caracteriza como o acesso de todos os 
indivíduos à alimentação de qualidade e em quantidade suficientes 
para atender suas necessidades corporais. A soberania alimentar “é 
o direito de cada nação em definir políticas que garantam a SAN de 
seus povos”, preservando as práticas de produção de sua cultura 
(BRASIL, 2010, p. 40).

A alimentação e nutrição tem profunda relação “com a 
agricultura, a economia, a saúde, a educação, a cultura, à sociologia, 
a política e a psicologia” (OLIVEIRA, 2006, p. 127). A SAN, por exemplo, 
configurando um tema de suma importância na atual discussão, 
pode ser compreendida “como a coordenação e a integração de 
mecanismos governamentais, e particulares que garantam a produção, 
a disponibilidade e o consumo diário e contínuo de alimentos” 
(OLIVEIRA, 2006, p. 127). Infelizmente a discussão em torno desse 
tema não tem importância que deveria ser atribuída a ele por parte 
dos governantes, administradores, comunidades e até mesmo pela 
comunidade científica. Existe uma preocupação muito maior com 
o preço da gasolina, do que com a alimentação dos mais pobres 
(OLIVEIRA, 2006, p. 127). Ainda segundo Oliveira,

Os especialistas da área de alimentos, alimentação e nutrição 
são capazes de calcular as necessidades de alimentos de que 
necessita a nossa população (identificando-as inclusive por faixa 
etária, sexo, ocupação etc.) e podem apontar quais alimentos 
e em qual quantidade precisam ser produzidos para supri-las. 
Infelizmente não existe em âmbito nacional uma consciência, um 
organismo que coordene e integre a produção, a distribuição e 
o controle do consumo de alimentos. Ninguém é diretamente 
responsável pela alimentação nacional, e soluções para essa 
grave situação têm sido encaminhadas, na maioria dos casos, 
por programas assistencialistas e paternalistas: dar comida.
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É possível até que o país se impressione quando são 
publicados dados sobre nossas alta mortalidade infantil, alta 
repetência escolar, baixa capacidade física de trabalhadores 
ou presença crescente de sobrepeso, obesidade, moléstias 
cardíacas, hipertensão, diabetes e até de certos tipos de câncer 
nas diferentes camadas da população – independentemente 
da situação econômica –, mas ninguém relaciona direta ou 
indiretamente essas ocorrências à alimentação (OLIVEIRA, 
2006, p. 128).

A falta de interesse pela questão da alimentação e nutrição, bem 
como sua importância “para o desenvolvimento físico e mental e para a 
qualidade de vida tem justificado a pouca importância sobre o que se 
deve fazer para que todos possam ser bem alimentados” (OLIVEIRA, 
2006, p. 127). Atualmente, esse problema vem sendo debatido com 
mais seriedade, e sob os mais diversos meios (biológicos, educacionais, 
sociais, econômicos) (OLIVEIRA, 2006, p. 127).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a concretização de direitos como à liberdade, à igualdade 
e até mesmo o direito à vida é necessário que se garanta o direito 
à alimentação, pois se esse é impossível manter as funções básicas 
do organismo. Daí a importância desse direito, resguardado pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos em sua segunda dimensão. 

O direito à alimentação adequada se relaciona com diversos 
outros meios e direitos, tais como, o direito a saúde e a educação. 
Considera-se que muitas doenças estão relacionadas à má 
alimentação e quanto à educação, o programa de alimentação escolar 
é imprescindível na formação do indivíduo. O direito à alimentação 
deve ser garantido pelo Estado no combate à exploração dos mais 
pobres e com os programas de redistribuição de renda. Quanto à 
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sociedade, cabe o dever de combater o desperdício e promover a 
educação alimentar.
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CONSIDERAÇÕES INICIAS

Nos dias atuais pode-se observar na sociedade um caloroso 
debate envolvendo questões de gênero, sexo, sexualidade e orientação 
sexual. A definição de sexualidade é bem complexa e não é sinônimo 
de reprodução como alguns indivíduos insistem em reduzi-la. O modo 
que a sociedade lida com essas questões foi alterado com o passar 
dos séculos, sobretudo por conta da influência religiosa, e somente 
nas últimas décadas é que se pode observar o surgimento de um 
espaço para discussão.

Os Direitos Sexuais fazem parte dos Direitos Humanos Univer-
sais e são essenciais na garantia da dignidade da pessoa humana, a 
partir dessa discussão pode-se observar a existência de um amplo rol 
de direitos que se relacionam com tal tema, dentre eles se destacam 
a liberdade e a integridade sexual, a privacidade sexual, a expressão 
sexual e o direito à informação sexual.

Quanto aos direitos das minorias sexuais, tem-se observado 
nos últimos anos um tímido avanço na garantia e promoção de direitos, 
o que se contrapõe a inércia do legislador em discutir tais temas. Na 
elaboração desse texto foi de suma importância a leitura de artigos, 
livros, monografias e pesquisas relacionadas ao tema.

1 SEXUALIDADE EM DELIMITAÇÃO

Na Antiguidade clássica, na Grécia ou Roma, o sexo era tido 
como algo positivo e muitas vezes influenciado por questões religiosas. 
Os gregos e romanos tinham na educação de seus progênitos o 
conhecimento das funções sexuais, as relações homossexuais eram 
cotidianas, principalmente nas classes mais ricas (AMARAL, 2007).
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Com o advento da família patriarcal, ocorre uma série de dualis-
mos nas questões envolvendo a sexualidade, as principais mudanças 
foram, no meio social, o surgimento de um ambiente privado limitado 
ao âmbito feminino, que tinha como incumbência a reprodução e a 
educação e o ambiente público, a encargo dos homens, ocorreu o 
“surgimento das necessidades e exigências sociais: a mulher “boa”, a 
dona de casa, a mãe, a virgem; e a mulher “má”, a pública, dedicada 
ao prazer”, outro duplo significado atribuído à sexualidade e a de que 
existiam socialmente dois tipos: a reprodutiva, lícita e bem vista social-
mente, estava ligada ao casamento e a família e a sexualidade que 
dava origem ao prazer, exclusiva para homens (AMARAL, 2007, p. 8).

Segundo Giddens (1992 apud BRANDÃO; HEILBORN, 1999, 
p. 1) a dissociação de sexualidade e reprodução biológica surge a 
partir do aparecimento dos métodos contraceptivos hormonais, nos 
anos 60, e o aparecimento da epidemia de HIV/AIDS nos anos 80, que 
levaram a pesquisas sobre os “sistemas de práticas e apresentações 
sociais ligadas a sexualidade” deu origem a um campo de investigação 
marcado pela legitimidade.

A sexualidade é um tema bastante complexo, muito debatido 
atualmente e cuja conceituação é laboriosa. O conceito de sexualidade 
tem sido distorcido por tabus e preconceitos, numa tentativa de associar 
a sexualidade apenas a genitalidade e reprodução (BEARZOTI, 1993). 
Segundo Amaral (2007), sexo e sexualidade têm conceitos distintos. 
Sexo é a palavra que qualifica o gênero feminino e masculino, 
representando uma diferenciação biológica entre homens e mulheres, 
que leva a uma distinção nos papéis exercidos socialmente, variando 
de acordo com a cultura. Sendo assim, sexo é também a atividade que 
leva a uma sensação de prazer, especialmente, nos órgãos sexuais.

Contudo, quando se trata do ser humano o ato sexual não 
é apenas um fator biológico como em outros animais. “Ele envolve 
sentimentos, experiências anteriores, história familiar, orientação sexual, 
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características físicas e até espiritualidade”, essas características 
influenciam a concepção sexual das pessoas e sua maneira de se 
envolver no ato (AMARAL, 2009, p. 2). De acordo com a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o conceito de sexualidade seria:

A sexualidade é uma energia que nos motiva para encontrar 
amor, contato, ternura e intimidade; ela integra-se no modo 
como sentimos, movemos, tocamos e somos tocados, é ser-
se sensual e ao mesmo tempo ser-se sexual. A sexualidade 
influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e, por 
isso, influencia também a nossa saúde física e mental (PORTAL 
JUVENTUDE, s.d., online).

A definição de sexualidade é bem mais ampla, restringindo-se 
ao ser humano. Por conta dessa definição ampla o tema se torna mul-
tidisciplinar, onde a biologia e a medicina observam as características 
anatômicas e fisiológicas, a história e a sociologia debatem acerca 
dos comportamentos sexuais e suas origens, a antropologia se atenta 
à evolução cultural e a psicologia “tem se interessado em analisar os 
sentimentos envolvidos e como ela se desenvolve no indivíduo. A de-
finição de sexualidade nos leva a conclusão de que o sexo é um com-
portamento inato que seria uma necessidade” (AMARAL, 2009, p. 3).

Ao longo de toda história, a sexualidade sempre foi objeto 
de reflexão e discussão, seja “através da sua obsessiva negação e 
repressão ou da sua excessiva exposição e exploração”. Inexistem 
pessoas, que ao longo de sua vivência, não tenham confrontado 
sua sexualidade, por conta da inevitável vivência do corpo (PONTES, 
2011, p. 17). Segundo Foucault (1984, 1994 e 1997 apud TONELI, 
2012, p. 152), “a sexualidade é da origem do indivíduo”, ela aborda 
questões como o prazer e fantasias veladas, sendo considerada o 
âmago individual do ser humano e o centro da identidade sexual, são 
reflexo das sociedades ocidentais, mesmo que os indivíduos prefiram 
acreditar que “os movimentos de autoexpressão sexual” são uma 
objeção as formas de poder que vigoram.
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O livre fato de exercer a sexualidade deve ser considerado um 
direito fundamental, que nasce com o homem, inerente a sua condição 
humana, sendo caracterizado como inalienável, imprescritível e natural, 
faz parte da essência humana e abarca a dignidade do homem. É direito 
do indivíduo, exigir que a sua sexualidade seja respeitada, direito esse 
previsto como fundamental, faz parte dos princípios basilares previstos 
na Constituição Federal, sem os quais não há o exercício pleno da 
cidadania (DIAS; LARRATÉA, s.d.).

Nos dias atuais a discussão em torno da sexualidade humana 
é tida como tabu nas discussões sociais, pois significativa parcela da 
população não sabe os seus conceitos, situação essa agravada por 
conta de fatores culturais, religiosos e territoriais.  A sexualidade tem 
como apoio um tripé formado pelo sexo, pelo gênero e pela orientação 
sexual (SANTOS; SILVA, s.d.). Ainda segundo Santos e Silva:

O sexo representa características biológicas primárias e 
secundárias, enquanto o gênero constitui o conceito cultural 
que a sociedade desenvolveu no decorrer da história, e por fim 
a orientação afetiva sexual é a manifestação de desejo, seja ele 
afetivo ou sexual (SANTOS; SILVA, s.d., p. 1).

Segundo Butler (2003, p. 25), o gênero não deve ser reduzido 
a apenas “a inscrição cultural de significado num sexo previamente 
dado”, tem de estabelecer o mecanismo “de produção mediante 
o qual os próprios sexos são estabelecidos”. Tem-se, então, que o 
“gênero não está para cultura como o sexo para a natureza”, o gênero 
na sociedade atual produz uma falsa noção de estabilidade, no qual o 
modelo heterossexual está assegurado por dois sexos fixos e coerentes 
(BUTLER, 2003, p. 25).
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2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
E DIREITOS SEXUAIS

Segundo Barroso (2013, p. 13 apud SANTOS; SILVA, s.d., p. 4), 
a princípio, a definição de dignidade da pessoa humana se encontrava 
atrelada a posição que o indivíduo se encontrava na sociedade que 
vivia, “dignidade representava a posição política ou social derivada 
primariamente da titularidade de determinadas funções públicas, 
assim como do reconhecimento geral das realizações pessoais”.

A princípio, a dignidade da pessoa humana tinha relação com 
a nobreza, a posição de hierarquia na qual um homem na qual um 
homem era superior aos demais. Na atualidade, “a dignidade está 
vinculada a ideia de que cada pessoa detém um valor intrínseco”, 
onde o indivíduo possui uma posição única no universo, não sendo 
considerado meio, mas fim em si mesmo (SANTOS; SILVA, s.d., p. 4).

Com o passar dos anos, a definição de dignidade da pessoa 
humana passou a ter relação com a pessoa e não mais com a condição 
social que ela se encontra. Quando se trata de um princípio jurídico, 
essa definição se refere à natureza da pessoa humana, evidenciando 
seus sentimentos, assim como a distinção entre um ser humano e 
outro (SANTOS; SILVA, s.d.). De acordo com Santos e Silva (s.d.):

Devido à preocupação em garantir satisfatórias condições de 
vida para a pessoa, pelo fato da mesma pertencer à condição de 
ser humano, independente de sua condição social, o princípio 
da dignidade da pessoa humana tornou-se um dos princípios 
fundamentais de maior magnitude e importância dentro dos 
ordenamentos jurídicos de vários países, estando o mesmo 
transcrito na Constituição do respectivo país, ou não, sendo 
sempre aplicado (SANTOS; SILVA, s.d., p. 05).

A dignidade da pessoa humana, em um conceito atual, está 
inerentemente relacionada à dignidade do homem, sendo o mesmo, 
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possuidor de direitos e garantias fundamentais, “dentro de uma 
determinada sociedade, devendo o homem ser respeitado por seus 
pares, como também ter especial proteção por parte do Estado” 
(SANTOS; SILVA, s.d., p. 5). A sexualidade é uma das características 
que compõe a personalidade humana. Para a garantia efetiva do bem-
estar social é imprescindível que a pessoa humana “tenha liberdade de 
desenvolver e vivenciar plenamente sua sexualidade” (SANTOS; SILVA, 
s.d., p. 11). Afora isso, os direitos sexuais são apontados como direitos 
humanos universais, com base na dignidade, igualdade e liberdade de 
todos os indivíduos (SANTOS; SILVA, s.d.).

Porém, mesmo que estabelecido por tratados internacionais que 
nenhuma pessoa será padecedor de discriminação, “independente de 
quaisquer particularidades subjetivas”, muitos ainda discriminam e 
marginalizam aqueles que não condizem com o padrão heteronormativo 
(SANTOS; SILVA, s.d., p. 11). Segundo Dias (2011 apud SANTOS; 
SILVA, s.d.), com o objetivo de promover debates em torno do tema, 
em 1997 no XIII Congresso Mundial de Sexologia, foi concebida a 
Declaração dos Direitos Sexuais. Sua aprovação se deu em 1999, em 
Hong Kong.

Os Direitos Sexuais devem ser vistos “a partir dos princípios 
fundamentais que caracterizam o paradigma dos Direitos Humanos”, 
dando origem à base para a discussão jurídica, que vença “as 
tradicionais tendências repressivas que marcam historicamente as 
atuações de legisladores, promotores, juízes e advogados nesses 
domínios” (RIOS, 2011, p. 291). Desse entendimento, fixam-se bases 
com escopo de superar regulações repressivas, estabelecerem 
concretamente os princípios básicos da liberdade, igualdade e respeito 
ou dignidade da pessoa humana quando se refere à sexualidade 
(RIOS, 2011).

A partir das discussões sobre diversidade sexual e direitos 
humanos, pode-se pressupor ampla relação com direitos como a 
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liberdade sexual, a integridade sexual, a segurança do corpo sexual, a 
privacidade sexual, o direito ao prazer, a expressão sexual, a associação 
e informação sexual. Quanto a esses direitos os que se mostraram mais 
efetivos na promoção de garantias as minorias sexuais e no combate 
ao heterossexismo foram o direito à privacidade e à igualdade (RIOS, 
2011). Ainda segundo Rios:

Com efeito, decisão da Corte Européia de Direitos Humanos, 
examinando a lei penal da Irlanda do Norte criminalizadora de 
práticas homossexuais consensuais entre adultos, considerou 
que tal tratamento viola o artigo 8º da Convenção Européia de 
Direitos Humanos, na qual se garante o respeito à vida familiar e 
privada (caso Dudgeon vs. UK 1981). Desde então, predomina 
no Direito europeu a compreensão de que o direito humano de 
privacidade protege homossexuais em face de discriminação 
em virtude de sua orientação sexual. Relacionado de modo 
indissociável à privacidade está o Direito de liberdade, mesmo 
porque a privacidade nada mais é do que uma manifestação, 
no âmbito das relações interpessoais, do próprio Direito de 
liberdade. Com efeito, o direito de liberdade possibilita aos 
indivíduos, de forma autônoma, a tomada de decisões quanto 
aos objetivos e aos estilos de vida. Diante da importância ímpar 
que a sexualidade assume na construção da subjetividade e 
no estabelecimento de relações pessoais e sociais, a liberdade 
sexual, que também se expressa como direito à livre expressão 
sexual, é concretização mais que necessária do direito humano 
à liberdade (RIOS, 2011, p. 292).

Não sofrer com a discriminação por conta da orientação sexual 
é um direito humano primordial na proteção das minorias sexuais em 
face do heterossexismo (RIOS, 2011).
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3 A HERMENÊUTICA COMO INSTRUMENTO 
DE ALARGAMENTO DOS DIREITOS 
DAS MINORIAS SEXUAIS

De um ponto de vista sociológico, minoria significa inferioridade 
numérica. Quando se observa apenas o critério quantitativo é simples 
distinguir a minoria da maioria, porém, no que se refere a pessoas 
e seus valores, pensamentos e direitos, a quantidade numérica é 
irrelevante, pois um grupo pode ser numericamente maior e esses 
serem excluídos de decisões políticas e sociais, serem marginalizados 
e sofrerem diversos tipos de discriminação. Portanto, as “minorias são 
grupos que são considerados inferiores em relação ao restante da 
sociedade, e que, além disso, sofrem algum tipo de discriminação” 
(MENEZES JÚNIOR; BRITO; SOUZA, 2014, p. 67).

A Constituição Federal de 1988 que estabeleceu o Estado 
Democrático de Direito, com escopo de garantir direitos sociais e 
individuais, como valores basilares de uma sociedade “fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social”, indicando 
ao legislador uma preocupação “com as diferenças existentes na 
sociedade e com a discriminação sofrida por grupos minoritários” 
(MENEZES JÚNIOR; BRITO; SOUZA, 2014, p. 68).

Os direitos fundamentais compõem a sustentação da Consti-
tuição Federal de 1988 e se encontram atrelados à boa parte do texto 
constitucional, assegurando “o direito a vida, a igualdade, a liberda-
de, bem como a dignidade da pessoa humana”. Representam, nesta 
esteira, um agrupamento de direitos e garantias pertencentes ao ser 
humano, com objetivo de alcançar o amplo respeito a partir da inter-
venção do Estado na promoção de condições mínimas de vivência hu-
mana digna e de desenvolvimento socioeconômica, “garantir o direito 
das minorias é uma das funções básicas do Estado Democrático de 
Direito” (MENEZES JÚNIOR; BRITO; SOUZA, 2014, p. 69).
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Segundo Carvalho (2004, p. 355 apud MENEZES JÚNIOR; 
BRITO; SOUZA, 2014, p. 10), “a dignidade da pessoa humana resulta 
do fato que o ser humano é racional, e desta forma ele tem a capacidade 
de viver com autonomia e de seguir as leis”. O homem não possui um 
preço, possui dignidade e como determina sua natureza, como um 
fim em si mesmo e não meio, o que o limita é seu livre arbítrio. Ainda 
segundo Menezes Júnior, Brito e Souza, a vulnerabilidade: 

A vulnerabilidade está relacionada com a situação das 
pessoas que estão submetidas à discriminação, preconceito e 
desigualdade social. Vulneráveis são aqueles que fazem parte 
de grupos de pessoas que têm seus direitos violados mais 
facilmente. Numericamente, os grupos vulneráveis formam uma 
grande quota na sociedade, porém são grupos vulneráveis 
quando relacionados ao poder, e a exemplo disso temos 
as crianças, idosos, mulheres e portadores de deficiência. 
Além disso, esses grupos muitas vezes não têm a noção de 
que estão sendo vitimados de discriminação ou que seus 
direitos estão sendo violados, e ainda, muitos não sabem nem 
mesmo quais são os seus direitos. Com o fito de que esses 
grupos denominados vulneráveis sejam incluídos socialmente, 
é necessário que hajam mudanças sociais. A sociedade 
precisa ter a capacidade de perceber que precisa atender 
as necessidades de seus membros, e para isso precisa ser 
modificada. Destarte, a inclusão social é um procedimento a 
ser desenvolvido visando modificar o ambiente social, sendo o 
objetivo primordial a participação de toda e qualquer pessoa, 
não só para que o preconceito e discriminação sejam abolidos, 
mas também para que os indivíduos vulneráveis participem 
ativamente na sociedade (MENEZES JÚNIOR; BRITO; SOUZA, 
2014, p. 72).

Segundo Bahia e Silva (2015) dentre os vários direitos a serem 
garantidos pelo Estado Democrático de Direito temos o respeito ao 
pluralismo e a diversidade. Ao contrário do que era proposto pelos 
Estados anteriores, que reprimiam as diferenças sociais, religiosas, 
raciais e/ou de sexualidade, o Estado Democrático de Direito busca 
a “heterogeneidade, o pluralismo e a diversidade não apenas como 
dados, mas como elementos essenciais, justamente para a constituição 
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do Estado e para a garantia e efetividade dos direitos fundamentais” 
(BAHIA; SILVA, 2015, p. 182). Ademais,

A diversidade cria um espaço que possibilita o debate sobre 
possíveis soluções aos problemas sociais políticos jurídicos de 
um Estado, e não sobre um problema que deva ser eliminado 
pela construção da ideia de “um povo homogêneo”. Agora, ao se 
partir da pluralidade e da diversidade em vez de desconsiderá-
las, como os liberais, ou de tentar eliminá-las, como os defensores 
do Estado Providência, o Estado Democrático de Direito pode 
lidar melhor com a luta pelo reconhecimento das minorias, luta 
que envolve igualdade como isonomia (igualdade perante a lei), 
igualdade como equidade (ou igualdade material) e igualdade 
como diversidade (que percebe que grupos se autoatribuem 
traços distintivos e que tais devem ser preservados). O Estado 
Democrático de Direito, entendemos, possui melhores condições 
de responder a demandas de minorias, já que fundado nos 
marcos da pluralidade e da diversidade. Ao não trabalhar com 
normalidades padronizadas, parece possuir melhores condições 
de possibilitar mecanismos de reconhecimento da diversidade 
de orientações sexuais e identidades de gênero e de justificativa 
da adoção de instrumentos democráticos para coibir a violência 
(física ou simbólica) que as minorias aqui representadas sofrem 
diariamente (BAHIA; SILVA, 2015, p. 182-183).

Quanto ao que se pode intitular como direito a diversidade, existe 
uma questão que precisa ser discutida mais a fundo: é a diversidade 
de orientações sexuais e identidades de gênero e ainda a violência, 
fruto da discriminação e do preconceito, tais problemas exigem do 
Estado ações que venham a intervir e desmontar esse quadro de 
segregação. Quanto ao aumento crescente dos casos de violência 
contra LGBTS, em 2013, foram registradas 9.982 violações contra 
grupos LGBTS resultando em 310 homicídios. Apesar do aumento 
vertiginoso da violência contra as minorias sexuais inexistem “ações 
concretas, por parte dos poderes públicos, que possam contornar a 
situação” (BAHIA; SILVA, 2015, p. 184). 

Em 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a união está-
vel entre casais do mesmo sexo, o que não é suficiente para combater 
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a discriminação que esse grupo sofre diariamente (MENEZES JÙNIOR; 
BRITO; SOUZA, 2014). Segundo Balestero (2010, p. 193), a omissão 
do poder legislativo em criar uma legislação específica que puna a ho-
mofobia ou a transfobia “parece configurar uma tentativa infrutífera da 
exclusão de possibilidade de reconhecimento de direitos e de efeitos 
jurídicos” para tais relações, a ausência de uma previsão legal não 
quer dizer que é impossível o emprego da isonomia ou da dignidade 
da pessoa humana.

Segundo Melero (2017, online), em 2014, o Supremo Tribunal da 
Justiça (STJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) legitimavam a união 
homoafetiva. Em 2013 o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) chegou à 
conclusão que os cartórios deveriam “converter essa união estável em 
casamento”. Após a aprovação, as uniões homoafetivas foram as que 
mais cresceram no país, um aumento de 15,7% entre 2014 e 2015. Em 
10 de maio de 2017, foi decidido pelo STF que a “união estável e ca-
samento têm o mesmo valor jurídico em termos de direito sucessório”, 
medida que abrange casais heterossexuais e homoafetivos. Tramita no 
Senado Federal o projeto de lei 612/2011 de autoria da senadora Marta 
Suplicy (PMDB-SP), que tem como objetivo mudar alguns pontos do 
código civil brasileiro “que classifica união estável entre homem e mu-
lher”, segundo o projeto esse trecho deverá ser alterado para “união 
estável entre duas pessoas” (MELERO, 2017, online). 

4 O DIREITO À CONSTITUIÇÃO FAMILIAR 
COMO EXEMPLO DE INTERPRETAÇÃO 
EM PROL DAS MINORIAS SEXUAIS

Por família entende-se segundo a Constituição Federal em seu 
artigo 226, § 3º: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida 
a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, 
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devendo a lei facilitar sua conversão em casamento” (BRASIL, 1988). 
O direito de família é uma parte do Direito Civil constituído por diversas 
normas que buscam organizar as relações jurídicas no seio familiar, 
tendo como base o Código Civil de 2002, que se atentou a indicar 
um novo entendimento quanto ao conceito de família, estabelecendo 
equivalência jurídica dos cônjuges e companheiros, assim como a 
igualdade jurídica entre herdeiros concebidos dentro do casamento ou 
não. O texto de 2002 recebeu inúmeras críticas, pois a legislação que 
passaria a vigorar era “defasada em relação às normas que disciplinam 
o direito de família”, em razão de que não foram atentadas pelo 
Congresso Nacional as visíveis mudanças ocorridas no comportamento 
social da família moderna, principalmente no que tange a fertilização 
assistida (PULLINO, 2012, online).

Em observação as inúmeras modificações da sociedade 
brasileira aparecem à necessidade de descodificar o Direito de Família 
e reorganizar a sua disciplina em uma codificação legal. O Estatuto 
da Família engloba diferentes projetos de lei sobre o tema que estão 
tramitando no Congresso Nacional com o escopo de promover a solução 
das diferenças familiares com base em “valores jurídicos inovadores 
como o afeto, a solidariedade, o cuidado e a pluralidade, bem como 
busca proteger os vários entes familiares presente atualmente na 
sociedade brasileira” (PULLINO, 2012, online).

É verídico que a Carta Magna de 1988, contempla e o Código 
Civil de 2002, agrupa o direito de família sob as características dos 
diferentes grupos familiares, compreendendo assim “o casamento, a 
união estável e a família monoparental, da igualdade de filiação, ausente 
de preconceitos e a da igualdade entre homens e mulheres” (PULINO, 
2012, online). Houve, aqui, um pequeno avanço com relação ao modelo 
anterior, porém ainda não se fazem presente no texto constitucional as 
uniões homoafetivas (PULLINO, 2012, online). Essa definição de família 
com o passar dos anos sofre mudanças. Um dos efeitos advindos 
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do alargamento do conceito de união estável é levar as relações de 
compromisso entre pessoas do mesmo sexo a serem consideradas 
como entidades familiares. Percebem-se nas uniões homoafetivas os 
elementos determinantes para que sejam reconhecidas como família 
(BARROSO, 2006). Ainda segundo Barroso:

No cerne da concepção contemporânea de família, situa-
se a mútua assistência afetiva, a chamada affectio maritalis, 
conceituada como a vontade específica de firmar uma relação 
íntima e estável de união, entrelaçando as vidas e gerenciando 
em parceria os aspectos práticos da existência. A afetividade 
é o elemento central desse novo paradigma, substituindo 
a consangüinidade e as antigas definições assentadas em 
noções como normalidade e capacidade de ter filhos. A nova 
família, entendida como “comunidade de afeto”, foi consagrada 
pelo texto constitucional de 1988, (BARROSO, 2006, p. 29).

Reconhecendo novos valores nas relações familiares como, por 
exemplo, a manifestação do afeto, o Estado Democrático de Direito, 
com base na conservação integral e indiscriminada da Dignidade 
da Pessoa Humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição 
Federal, não podendo limitar a proteção do Estado somente ao 
“casamento, união estável e família monoparental”, devendo garantir 
no Estado Democrático a liberdade e a felicidade de qualquer modelo 
familiar presente na realidade social brasileira (PULLINO, 2012, online).

Família caracteriza-se como um evento sociocultural organizado 
pelo Direito. Envolve fatores psicológicos que se exteriorizam sexual-
mente e afetivamente, contudo faz-se necessário que as mudanças 
presenciadas atualmente na sociedade tenham acolhida no Direito e 
a essas transformações sejam dadas o tratamento adequado. Englo-
bando a família constituída pelo casamento tradicional, atualmente 
novas categorias de família são reconhecidas pelo Direito. Entretanto, 
nos dias atuais a maior dificuldade verificada pelo direito de família é a 
de “incorporar o pluralismo e corresponder aos objetivos que lhes são 
confiados” (BARROSO, 2006, p. 29). 
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A família moderna foi originada como resultado de longo perío-
do de evolução, onde a jurisprudência colaborou dando grande impul-
so passando a admitir com a evolução cultural e social efeitos jurídicos 
para as uniões livres. Ocorreram nesse processo significativos avan-
ços nas legislações internas do Brasil (BARROSO, 2006). Ainda como 
elucida Barroso:

a) Primeiramente, negava-se eficácia jurídica ao concubinato, 
estigmatizado pelo Código Civil de 1916 como relação 
insuscetível de qualquer proteção; 
b) Em uma segunda etapa, parte dos dissídios começa a ser 
resolvida no plano do direito a um salário ou indenização por 
serviços domésticos prestados a seu par; 
c) Em seguida, insere-se este tipo de relação no direito 
obrigacional, de modo a impedir o enriquecimento injustificado 
de um dos concubinos em detrimento do outro. Reconhece-se, 
então, a existência de sociedade de fato; 
d) Num momento posterior, passou-se a reconhecer verdadeira 
união-de-fato entre companheiros, prevendo-se efeitos jurídicos 
na esfera assistencial, previdenciária, locatícia etc.; 
e) Por fim, a Constituição de 1988 recepciona e aprofunda 
essa evolução, prevendo expressamente a figura da união 
estável como entidade familiar e afastando qualquer resquício 
de hierarquização entre tais uniões e o casamento (BARROSO, 
2006, p. 31-32).

É notório que o Texto Constitucional de 1988 faz referência à 
união estável entre o homem e a mulher, essa alusão feita pela lei 
máxima do país foi repetida em todo o restante da legislação ordinária 
vigente. Percebe-se que o constituinte “deixou o tema aberto à evolução 
dos costumes e do Direito”, preocupando em evidenciar que a união 
entre pessoas do mesmo sexo possui características fundamentais 
de família que são apresentadas por toda a doutrina moderna, que 
resultam na vida comum com vínculos afetivos. Não cabe mais negar 
as diferentes formas de estrutura familiar presentes atualmente na 
sociedade brasileira (BARROSO, 2006, p. 32).
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Defender o padrão tradicional de família e fechar os olhos 
para os novos modelos de relacionamento é inaceitável, “não há 
incompatibilidade entre a união estável entre pessoas do mesmo sexo 
e a união estável entre pessoas de sexos diferentes, ou entre estas e 
o casamento” (BARROSO, 2006, p. 33), reconhecer juridicamente as 
uniões homoafetivas não afeta em nada os casamentos tradicionais 
e também não atinge os valores que a Constituição Federal protege.

Houve o reconhecimento da união homoafetiva pelo Supremo 
Tribunal Federal por meio da ADPF 132, “recebida como ação direta 
de inconstitucionalidade”, julgado em efeito erga omnes e caráter 
vinculante, para que o artigo 1723, do Código Civil de 2002, fosse 
interpretado conforme a Constituição Federal, com intuito de retirar os 
termos “homem” e “mulher” desse artigo em função da característica 
discriminatória que ele apresenta, possibilitando assim sua extensão 
ao instituto da união homoafetiva (BRASIL, 2011, online). 

O referido item elucida que: “É reconhecida como entidade 
familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 
objetivo de constituição de família” (BRASIL, 2011, online). Não 
fazendo mais referência a homem e mulher, o dispositivo passa a 
ser empregado às uniões homoafetivas, sem reservas, podendo até 
mesmo a admissão do casamento, vinculando a resolução aos órgãos 
do judiciário (SANTANA, 2012).

O método de resolução do STF conforme a Constituição, não 
escusa o legislador de em função das presentes mudanças percebidas 
nos costumes da sociedade brasileira, não mais se furtar em reconhecer 
e expressar na lei constitucional a existência da família no seio da 
relação homoafetiva. Tendo em vista que é função do Legislativo 
e não do Judiciário o papel de reorganizar e fazer as atualizações 
indispensáveis no diploma legal máximo do país (SANTANA, 2012). 
Um impedimento para o reconhecimento do direito não pode ocorrer 
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em função do vácuo verificado na lei. Constata-se isso na extraordinária 
prescrição de Claudia Tome Toni:

Na realidade, o legislador constitucional, ao se referir a essas 
espécies de entidades familiares, não previu qualquer proibição 
à instituição de outros tipos de formações familiares. Ao 
contrário, pela leitura do texto, podemos concluir claramente 
que o legislador, ao dizer que a família é base da sociedade, 
ressaltou sua importância em nosso meio e, portanto, a sua 
imprescindibilidade para nossa sociedade e para o próprio 
Estado, independentemente do modo como foi constituída. 
Esse fundamento é invocado pelos juristas que defendem que 
a união entre homossexuais também deve ser considerada 
forma legítima de constituição de família e que, por isso, pode 
ser equiparada à união estável, estabelecida entre casais 
heterossexuais, sem o formalismo do casamento (TONI, 2008, 
p.50-51 apud PULLINO, 2012, online).

O entendimento sobre o casamento, união estável e família 
monoparental, não elimina as diversas outras formas de uniões que 
se estabelecem com a vivência afetiva, tendo como fim e objetivo 
a constituição da família, se colocando de maneira constante e 
partilhando seus sentimentos em sociedade (PULLINO, 2012).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de suma importância um debate saudável em torno do 
tema proposto, pois faz parte dos Direitos Humanos Universais o 
reconhecimento das diferenças e o respeito a essas. Constata-se que 
os relacionamentos homoafetivas já fazem parte da realidade social 
brasileira, não podendo mais serem ignorados. Na visão jurídica, a 
sexualidade do indivíduo é própria da sua personalidade devendo ser 
assegurado pela Constituição Federal. 
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O Brasil avançou pouco na garantia de direitos as minorias se-
xuais, o que se busca é a igualdade. A inércia proposital do Congresso 
Nacional em discutir temas de tal relevância reflete o conservadorismo 
retrogrado de parte da sociedade. O reconhecimento da união entre 
pessoas do mesmo sexo já é um avanço, porém é de suma importân-
cia que essa seja inserida no texto da lei. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) é um di-
reito humano básico e inerente a todos os indivíduos, sua positivação 
em diversos instrumentos do direito internacional e nacional traz uma 
maior segurança jurídica a aqueles indivíduos que buscam a realização 
desse direito. Se relacionam diretamente com a garantia do direito à 
alimentação os conceitos de segurança e insegurança alimentar.

A alimentação adequada é necessária para manter o 
funcionamento correto do organismo e garantir um estado pleno de 
saúde do indivíduo. O direito a Saúde é um direito fundamental social, 
previsto, por exemplo, pela DUDH (1948) e pela Constituição Federal 
de 1988, a trajetória da saúde pública no Brasil, bem como a garantia 
de acesso a esse direito se relacionam com o princípio da reserva do 
possível. Ademais, é necessário reconhecer que os indivíduos celíacos 
são aqueles que possuem certa intolerância ao glúten, sua alimentação 
é restritiva e de alto custo. 

Esses fatores por vezes levam o indivíduo portador da doença 
celíaca à insegurança alimentar e nutricional, violando assim o 
DHAA, é preciso discutir sobre a proteção jurídica dos indivíduos 
celíacos. Na elaboração desse estudo foi de suma importância a 
utilização da internet na busca por conteúdo para pesquisa, bem 
como a utilização de monografias, textos e artigos científicos que 
versam sobre o tema proposto. 
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1 BREVES ANOTAÇÕES AO 
DIREITO À ALIMENTAÇÃO

O direito à alimentação é citado, declarado e ratificado por 
uma série de instrumentos do direito internacional, que positivam 
e substanciam esse direito como um consectário do princípio da 
dignidade da pessoa humana. O direito à alimentação pode ser 
classificado como um direito essencial imprescindível de condição 
universal e isocronicamente particular, integral, interdependente e inter-
relacionado, cuja base se assenta na intransponibilidade. É também 
um direito social de segunda dimensão, pois presume a intervenção 
estatal como garantidora da alimentação e atendimento nutricional dos 
indivíduos (CARDOSO et al., 2014). Esse direito é positivado como um 
direito fundamental inicialmente pela Declaração Universal dos Direitos 
Humanos (1948):

Toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente para lhe 
assegurar e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente 
quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência 
médica e ainda quanto aos serviços sociais necessários, e tem 
direito à segurança no desemprego, na doença, na invalidez, 
na viuvez, na velhice ou noutros casos de perda de meios de 
subsistência por circunstâncias independentes da sua vontade 
(CARDOSO et al., 2014, p. 35).

A indispensabilidade de especificar e detalhar os direitos 
previstos pela DUDH (1948) e transformar os dispositivos “em 
previsões jurídicas vinculantes e obrigatórias” obrigou a Organização 
das Nações Unidas (ONU) assentir em 1966 o Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIDESC/1966), que reiterou 
o direito à alimentação em seu artigo 11º (CARDOSO et al., 2014). A 
definição de direito à alimentação apontada pelo PIDESC é, segundo 
Conti (2013, p. 137), “o direito de todas as pessoas e povos ao acesso 
físico e econômico, de modo regular, permanente e livre, diretamente 
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ou por meio de compras financiadas, à alimentação em quantidade, em 
conformidade” com as mais diversas tradições e diferenças culturais, 
garantindo sua realização física e mental na busca pela garantia da 
dignidade da pessoa humana. O direito à alimentação passou a fazer 
parte do art. 6º da Constituição Federal de 1988, através da Emenda 
Constitucional nº 64/2010, essa positivação serve de base para 
políticas públicas de combate à fome (CONTI, 2013, p. 137).

A inserção do direito à alimentação na lista dos direitos previstos 
pelo art. 6º da Constituição Federal de 1988 busca a melhoria das 
condições de vida dos brasileiros, pois a partir da positivação da 
garantia à alimentação como um direito fundamental social o Estado se 
obriga a garantir a todos uma alimentação em quantidade e qualidade 
adequadas. A alimentação saudável pode ser definida como a realização 
de uma dieta constituída de “proteínas, carboidratos, gorduras, fibras, 
cálcio e outros minerais, e rica em vitaminas” (VAZ, 2010, online), ou 
seja, uma dieta variada no que se refere a todos os tipos de alimentos, 
cujo objetivo é garantir que as pessoas adultas preservem o peso 
adequado e vivam em uma situação saudável, quanto às crianças que 
“se desenvolvam bem e intelectualmente” (VAZ, 2010, online).

Como assevera Bonfim (s.d.), a fome no Brasil não é configurada 
como uma adversidade endêmica, sua origem é política e econômica, 
ou seja, não ocorre por conta de calamidades, nem de algum regime 
de escassez, mas devido à desigualdade socioeconômica que faz com 
que a população mais carente não tenha condições financeiras para 
adquirir os gêneros alimentícios. Durante séculos no Brasil, sobretudo 
no século XX, foram implementados uma série de programas e planos 
governamentais com objetivo de garantir a realização do direito à 
alimentação por meio do combate à fome (BONFIM, s.d.). De acordo 
com Bonfim (s.d., p. 3), o histórico de “inciativas governamentais da 
política de nutrição brasileira” pode ser resumido da seguinte maneira:
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- 1940: é criado o Serviço de Alimentação e Previdência Social 
(SAPS), para atender aos segurados da previdência, selecionar 
produtos e baratear preços; instalar e manter restaurantes para 
trabalhadores; fornecer alimentos básicos a trabalhadores; 
–1943: é criado o Serviço Técnico de Alimentação Social, para 
propor medidas para a melhoria alimentar; –1945: surge a 
Comissão Nacional de Alimentação – CNA, com a missão de 
propor uma política nacional de nutrição; –1946: o governo 
brasileiro solicita ajuda ao recém-criado Unicef para buscar 
soluções para a alimentação das crianças brasileiras; –1950: 
com o aumento das exportações de carne bovina para os 
EUA, sobem os preços da carne no Brasil; – 952: um inquérito 
sobre os gastos com alimentação revela que a classe operária 
empregava de 40% a 52% de seus gastos com alimentação, 
em algumas capitais; [...]1967: extinto o SAPS – Serviço de 
Alimentação e Previdência Social, que tinha alto poder de 
mobilização social; - 1972: criado o INAN – Instituto Nacional 
de Alimentação e Nutrição, para elaborar política nacional 
de alimentação e nutrição; - 1973 e 1974 criados o I e o II 
Programa Nacional de Alimentação e Nutrição, para alimentar 
os grupos materno-infantis, escolares e trabalhadores [...] - 
1984 a 1988 (Nova República): funcionam cinco programas 
de alimentação: Programa de Alimentação Popular (PAP), 
Programa Nacional do Leite (PNL), Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE), Programa de Nutrição e Saúde e 
Programa de Complementação Alimentar (PCA). Não obstante 
terem aumentado a distribuição de alimentos e terem incluído 
associações de moradores na distribuição, tais programas 
serviram mais a propósitos clientelistas, em que predomina a 
noção de favor, não favorecendo a cidadania (Barreto 1988: 
passim). – 1991 a 1993: O Governo Collor encarrega-se de 
desestruturar os órgãos de abastecimento que, se não atendiam 
a uma política de distribuição de alimentos, pelo menos 
significavam uma “presença” do governo no setor (Barreto 1988: 
passim) [...]1993: o Presidente Itamar Franco declara o combate 
à fome como prioridade absoluta. É uma proposta de política 
nacional de segurança alimentar: mapeamento da fome no País 
(Mapa da Fome), elaboração de um Plano de Combate à Fome 
e à Miséria e a criação do Conselho Nacional de Segurança 
Alimentar (CONSEA); 1994: Realizada a I Conferência Nacional 
de Segurança Alimentar (BONFIM, s.d., p. 3).
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De acordo com Vaz (2010), em 2003, foi criado o Programa 
Nacional de Acesso à Alimentação (PNAA), cujo objetivo era garantir o 
acesso diário a alimentação em quantidade e qualidade adequadas, 
o problema era que esse direito assegurado tinha caráter temporário 
e não definitivo. A Constituição Federal de 1988 detém um dos textos 
mais completos e avançados no que tange ao resguardo e garantia 
dos direitos humanos. O Direito Humano à Alimentação Adequada, de 
acordo com o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional 
(CONSEA, 2010, p. 27), “se realiza quando todas as pessoas têm 
acesso garantido e interrupto à alimentação adequada e saudável por 
meios próprios e sustentáveis”. Na garantia e promoção do DHAA é 
dever do Estado Democrático de Direito “respeitar, proteger, promover 
e prover”. Essa garantia se dá, por exemplo, pela destinação do 
orçamento público e execução de políticas públicas que beneficiarem 
a população mais carente (LISBOA, 2013, online). Ainda de acordo 
com os apontamentos de Lisboa:

O DHAA, conforme descrito no relatório emitido pelo Conselho 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (CONSEA), em 
2010, se realiza quando todas as pessoas tem acesso garantido 
e ininterrupto à alimentação adequada e saudável por meios 
próprios e sustentáveis. As estratégias para a realização do 
DHAA são múltiplas e pressupõem a garantia de outros direitos 
humanos. Cabem aos Estados as obrigações de respeitar, 
proteger, promover e prover os direitos humanos, pois ele é o 
detentor do poder e do exercício sobre os poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário, incluindo a guarda e a execução do 
orçamento público. Assim, a obrigação de garantir a realização 
do DHAA implica em destinar orçamentos públicos e implementar 
políticas públicas universais que incluam progressivamente (e 
prioritariamente) a população vulnerável à fome e à pobreza. 
Da mesma forma ainda é exposto pelo relatório do CONSEA 
(2010) que o DHAA é violado toda vez que pessoas, grupos 
ou comunidades vivenciam situações de fome por não terem 
acesso a alimentos em quantidades e qualidade adequadas, de 
forma regular, para satisfazer suas necessidades alimentares e 
nutricionais, como também pessoas mal nutridas de qualquer 
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idade por deficiências de nutrientes (anemias, hipovitaminoses 
e outras carências específicas). E ainda, consumir alimentos de 
má qualidade nutricional e sanitária e aqueles produzidos com a 
utilização de agrotóxicos, são exemplos de violações ao DHAA. 
Outro exemplo a ser dado de violação ao DHAA são casos 
em que ocorrem a expulsão de agricultores e camponeses, 
povos indígenas e comunidades tradicionais de suas terras, 
o desemprego, o subemprego e a baixa remuneração, pois 
são situações que irão diminuir a capacidade das pessoas 
em garantirem de maneira digna e autônoma sua alimentação 
(LISBOA, 2013, online).

No que tange a questão da insegurança alimentar e nutricional 
um estudo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE) demonstrou que em 2010, 17,7 milhões de domicílios 
“encontravam-se em algum grau de Insegurança Alimentar”, cerca 
de 30% dos domicílios levantados pela pesquisa. A positivação da 
Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN) pela Lei 
Nº 11.346/2006 configurou um importante passo na luta contra a 
fome, pois a partir desse programa surge o Sistema de Segurança 
Alimentar e Nutricional (SISAN) cujo objetivo é garantir “condições para 
a formulação da política e do plano nacional nesta área de Segurança 
Alimentar” (LISBOA, 2013, online).

Embora tenha avançado muito nos últimos anos em relação ao 
combate à fome e garantia do direito à alimentação, o Brasil ainda 
precisa avançar na concepção e promoção de políticas públicas que 
assegurem a todos os brasileiros o acesso a uma alimentação em 
quantidade e qualidade adequadas, pois no Brasil muitas pessoas 
ainda têm seu DHAA violado por não ter acesso a políticas públicas 
que garantam esse direito (LISBOA, 2013).
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2 DIREITO À SAÚDE E MÍNIMO 
ESTADO DE SAÚDE

O direito à saúde foi ratificado no âmbito internacional pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e pela Organização 
das Nações Unidas. Em âmbito nacional, quando o direito à saúde 
surgiu, este estava atrelado à assistência dos trabalhadores que 
contribuíam para a previdência social, privando a maior parte do povo 
dos meios de saúde, essas pessoas não amparadas estavam sujeitas 
ao socorro prestado por entidades filantrópicas (BRASIL, 2007).

A saúde não era tida como um direito, mas apenas como um 
privilégio da previdência social. Com base nesse ponto de vista, por 
muitas décadas, as políticas de saúde pública eram voltadas ao amparo 
e preservação da força de trabalho, que era de suma importância 
na busca pelo capital. Afora isso, o setor da saúde era basicamente 
auxiliar e terapêutico, de cunho privado e sem espaço para as políticas 
públicas de saúde (BRASIL, 2007).

Nessa época o setor da saúde pública no Brasil além de 
excludente, se mantinha sob um verdadeiro quadro de penúria, o que 
levou ao movimento pela Reforma Sanitária onde se questionava esse 
quadro de desigualdade. As primeiras manifestações tiveram início 
na década de 1960, porém foram repreendidas pelo golpe militar 
de 1964. Ressurgindo então no início da década de 1980, em 1986 
realizou-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde a sociedade civil 
organizada envolveu-se diretamente na elaboração de um novo ideal 
de saúde pública. Os principais apontamentos e ideais indicados por 
essa conferência foram ratificados pela Constituição Federal de 1988, 
resultante da Emenda Popular da Saúde assinada por mais de meio 
milhão de brasileiros (BRASIL, 2007).
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De acordo com Nascimento (2017) a saúde ou o direito à 
saúde previsto pela Constituição de 1988 é um “direito de todos 
e dever do estado”, sendo classificado como um direito de cunho 
social fundamental, anteriormente ratificado na ordem internacional. A 
Constituição Federal de 1988 expõe uma série de dispositivos legais 
que deliberam esse direito, existe ainda uma “seção específica do tema 
dentro do capítulo destinado à seguridade social” (NASCIMENTO, 
2017, online).

O artigo 6º da Constituição Federal de 1988 aduz a saúde como 
um direito social, “no artigo 7º há dois incisos tratando da saúde: o 
IV, que determina que o salário mínimo deverá ser capaz de atender 
as necessidades vitais básicas do trabalhador e sua família, inclusive 
à saúde” (NASCIMENTO, 2017, online) e o XXII que trata da questão 
da segurança do trabalho, onde por meios de promoção da saúde 
deve-se reduzir os riscos. O direito à saúde se relacionada diretamente 
com o direito à vida, abarcando a saúde física e mental, devendo ser 
garantido através de políticas públicas de prevenção, tratamento, 
assistência médica e outros, observando-se o mínimo existencial e a 
dignidade da pessoa humana (NASCIMENTO, 2017). 

O artigo 196 da Constituição Federal de 1988 assevera que a 
saúde é um direito inerente a todos e que é um dever do estado garanti-
la, sua realização deverá ser concretizada por meio de políticas sociais 
e econômicas que tenham relação direta com a redução do número de 
doenças e “ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação” (NASCIMENTO, 2017, online).

De acordo com Silva (s.d.), o artigo 197 da Carta Magna de 1988 
trata da importância das ações e serviços de saúde e sustenta que esse 
serviço faz parte do setor público, “cabendo ao poder público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle” 
onde sua execução pode ser feita propriamente ou com auxílio de 
terceiros, que também abrange o setor a pessoa jurídica ou física de 
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direito privado. O artigo 198 da CF/88 organiza a disposição geral do 
Sistema Único de Saúde (SUS) observando os critérios de hierarquia 
e planejado com os seguintes objetivos: “a) descentralização com 
direção única em cada esfera de governo; b) atendimento integral, 
com prioridade para atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; c) participação da comunidade” (SILVA, s.d., p. 17).

O Sistema Único de Saúde foi criado pelas leis 8.080 de 19 
de setembro de 1980 e 8.142 de 28 de dezembro de 1990, também 
chamados de Leis Orgânicas da Saúde. A definição de saúde defendida 
pela Reforma Sanitária se relaciona diretamente com a qualidade de 
vida, o SUS realiza por ano “cerca de 170 milhões de consultas, 2 
milhões de internações e 15 mil transplantes de órgãos, que mobilizam 
260 mil agentes comunitários de saúde e 27 mil equipes de saúde” 
(BRASIL, 2007, p. 12).

De acordo com Silva (s.d.), são princípios jurídicos que servem 
de base para o direito a saúde: o princípio da igualdade, o princípio 
da proporcionalidade e o princípio da reserva do possível. O princípio 
da igualdade é um princípio constitucional que tem como definição 
político-filosófica o “tratamento equânime de todos os homens, 
proporcionando-lhes idêntico acesso aos bens da vida” (SILVA, s.d., 
p. 23). De acordo com o princípio da proporcionalidade, quando 
ocorre um confronto de direitos fundamentais, onde “é possível limitar 
o raio de abrangência de um desses direitos com base no princípio 
da proporcionalidade”, com objetivo de garantir maior efeito de um ou 
outro direito fundamental (SILVA, s.d., p. 24).

Nascimento (2017, online), ainda, sustenta que o princípio 
da reserva do possível é aquele em que o Estado, para garantir a 
realização das políticas públicas (que incidem sobre direitos sociais 
e prestacionais) deve analisar em cada caso “a necessidade, a 
distributividade dos recursos e a eficácia do serviço”. Por vezes o poder 
público tem como limite o orçamento, não tendo como atender todas 
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as demandas exigidas pela população. O direito à saúde parte do 
acesso de todas as ações e serviços que garantam a sua “promoção, 
proteção, bem como recuperação”. Entretanto, vale lembrar que 
devem ser observados os princípios e sua relação com as limitações 
orçamentárias do Estado (NASCIMENTO, 2017, online).

 De acordo com Silva (s.d.), a viabilidade e o alcance da 
atuação do Estado na promoção e garantia de determinados direitos 
fundamentais sociais, a exemplo o direito à saúde, subordinado ao 
estado no que tange a disponibilidade de recursos públicos. Como 
assevera Nascimento (2017), esse princípio não pode em hipótese 
alguma ser banalizado, pois se utilizado de má-fé, pode vir a causar 
o aumento da desigualdade, assegurando alguns direitos e limitando 
outros. Para a prestação de uma garantia social, deve ser levado em 
conta, além da disponibilidade econômica do Estado e do cidadão 
que irá usufruir do serviço, a relevância do direito a ser realizado para 
que sejam resguardados os direitos daqueles que mais necessitam, 
levando em conta o chamado mínimo existencial. A incidência 
do mínimo existencial se dá observada a relação “necessidade-
capacidade” do Estado e do indivíduo. A reserva do possível não atua 
como um limitador da atuação estatal na garantia dos direitos sociais, 
mas como gestor da “obrigação do poder público reservar o total de 
recursos disponíveis para a gestão e execução das políticas públicas 
ligadas a tais direitos prestacionais” (NASCIMENTO, 2017, online).

3 ALIMENTAÇÃO ESPECIAL PARA 
CELÍACOS EM PAUTA

A doença celíaca é apontada como a intolerância alimentar que 
mais acomete pessoas no mundo, é um estado de autoimunidade que 
se mantém durante toda vida do indivíduo. Depois de diagnosticada, 
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a pessoa celíaca tem de se submeter a uma dieta com diversas 
restrições, pois grande parte dos produtos para o consumo tem em 
sua composição o trigo e consequentemente o glúten. “O glúten é 
a proteína de armazenamento do trigo e suas gliadinas, solúveis em 
álcool, são responsáveis pela instalação da doença” (NADAL et al., 
2013, p. 412). A cevada, o malte, a aveia e o centeio têm moléculas 
cuja estrutura se concatena à gliadina do trigo, assim a ingestão do 
glúten provoca a manifestação clínica da doença, que se dá por conta 
da “resistência da digestão do mesmo pelas enzimas digestivas”, 
desencadeando o processo imune que ocasiona complicações no 
sistema gastrintestinal, mais especificamente no intestino delgado, dos 
celíacos (NADAL et al., 2013, p. 412).

A dieta do indivíduo celíaco é absolutamente livre de glúten, pois 
a prescrição dietética é a “que lhe permite ter uma vida relativamente 
sem maiores complicações patológicas” (NADAL et al, 2013, p. 412). 
Entende-se que a alimentação do indivíduo portador da doença 
celíaca tem natureza complexa e restritiva, o custo dessa alimentação 
é alto quando comparado com uma dieta normal, o que leva essas 
pessoas a terem grande “dificuldade na disponibilidade e no acesso ao 
alimento sem glúten”. Nota-se uma grave violação ao Direito Humano à 
Alimentação Adequada, pois o celíaco estará exposto a uma situação 
contínua de insegurança alimentar e nutricional, o que prejudica a 
qualidade de vida e a saúde desses indivíduos (NADAL et al., 2013, p. 
413). De acordo com Benatti:

Desordem sistêmica autoimune, desencadeada pela ingestão 
de glúten. É caracterizada pela inflamação crônica da mucosa 
do intestino delgado que pode resultar na atrofia das vilosidades 
intestinais, com consequente má absorção intestinal e suas 
manifestações clínicas. O Glúten é uma proteína que está nos 
seguintes cereais : trigo, cevada, centeio, aveia. A Doença 
Celíaca ocorre em pessoas com tendência genética à doença 
e pode aparecer em qualquer idade. O único tratamento é uma 
alimentação sem glúten por toda a vida. A pessoa que tem a 
doença celíaca nunca poderá ingerir alimentos que contenham 
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trigo, cevada, centeio, aveia e os seus derivados (farinha 
de trigo, farinha de rosca, pães, massas , bolachas, bolos, 
outros). A Doença Celíaca se não for tratada pode levar à morte 
(BENATTI, 2017, p. 4).

O consumo de glúten por indivíduos portadores da doença 
celíaca pode ocasionar diversos problemas de saúde, como por 
exemplo, a “má absorção de nutrientes que são essenciais para a 
manutenção fisiológica do organismo” (NADAL et al., 2013, p. 414), 
levando a perda do ferro, ácido fólico, cálcio e vitaminas que deveriam 
ser absorvidos pelo organismo. Essa má alimentação do celíaco pode 
desencadear doenças como o diabetes tipo 1, osteoporose, depressão 
e outros (NADAL et al., 2013, p. 414).

Tem-se discutido muito no cenário internacional a importância da 
Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) cuja dimensão se torna cada 
vez mais complexa. Desse modo, a Política Nacional de Alimentação 
e Nutrição (PNAN) está diretamente relacionada com a Política 
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PNSAN) e outros 
meios cujo escopo é o desenvolvimento social e das políticas de SAN, 
“principalmente em assuntos relacionados a diagnóstico, vigilância da 
situação alimentar e nutricional e promoção da alimentação adequada 
e saudável” e especial para celíacos (NADAL et al., 2013, p. 415).

É necessário admitir o factual estado de necessidade dos 
indivíduos acometidos pela ameaça da insegurança alimentar, para 
que se possa intervir “no processo de construção, implementação 
e aprimoramento das políticas de saúde” para assim realizar as 
necessidades da população (NADAL et al., 2013, p. 415). De acordo 
com Benetti (2017) o artigo 6º da Constituição Federal de 1988 e outros 
dispositivos (ANEXO I) servem de base para proteção jurídica dos 
indivíduos celíacos.

De acordo com Pinheiro e Carvalho (2010 apud NADAL et 
al., 2013) entende-se que a alimentação e a nutrição são um direito 
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humano inerente a todos os indivíduos. Sendo o acesso à alimentação 
adequada um direito humano básico, é fácil entender que a falta 
dos alimentos que atendem a dieta do celíaco configura uma grave 
violação a Segurança Alimentar e Nutricional e ao Direito Humano à 
Alimentação Adequada. De acordo com o art. 3º da Lei Orgânica de 
Segurança Alimentar e Nutricional (LOSAN):

Art. 3o A segurança alimentar e nutricional consiste na realização 
do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos 
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o 
acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base 
práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a 
diversidade cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica 
e socialmente sustentáveis (BRASIL, 2006).

É consenso que a SAN se subdivide em duas dimensões: “a 
alimentar, que trata da produção, da disponibilidade e do acesso aos 
alimentos; e a nutricional, que determina as relações entre o alimento, 
o corpo e o homem”. A garantia do DHAA para os celíacos engloba o 
procedimento no qual serão produzidos os alimentos, a disponibilidade, 
o acesso à alimentação livre de glúten e sem contaminações, em 
especial de resquícios de gliadina. Possuindo essas características 
os alimentos serão seguros e adequados, podendo sofrer perfeita 
absorção pelo organismo dos indivíduos celíacos (NADAL et al., 2013, 
p. 416). Além de disponível e adequada, em termos nutricionais e 
quantitativos, a alimentação do indivíduo celíaco deve ser de baixo 
custo, ou seja, acessível financeiramente, pois os produtos livres de 
glúten têm um preço mais elevado (NADAL et al., 2013, p. 417). Como 
asseveram Burity et al.,

O direito à alimentação especial adequada aos indivíduos 
celíacos é corroborada por Burity et al., quando afirmam que 
esse tipo de alimentação é inerente a um grupo populacional 
que possui uma condição fisiológica diferenciada e, portanto, 
se faz preponderante o acesso físico e financeiro aos alimentos 
livres de glúten. No entanto, isto não é o bastante; existem 
questões religiosas e de ordem cultural que estão envolvidas 



124

s u m á r i o

nesse contexto, as quais também precisam ser respeitadas. 
É importante ressaltar que o tratamento dietético é o único 
existente para a manutenção da saúde e qualidade de vida 
dos celíacos, por isso a alimentação adequada a sua condição 
precisa de fato ser mantida ao longo de toda a vida. No entanto, 
é preciso considerar o fato de que o consumo dos alimentos 
deve ser feito de maneira consciente, buscando segurança em 
termos da qualidade no que se refere a produção, higiene e 
abastecimento, minimizando possibilidades de riscos para a 
saúde (BURITY et al., 2010 apud NADAL et al., 2013, p. 417).

Levando em consideração os aspectos sociais, que envolvem 
a alimentação, a doença celíaca é um empecilho para a vida social 
dos portadores da intolerância ao glúten, pois o simples ato de fazer 
uma refeição fora do ambiente doméstico é um grande desafio, o 
que afeta diretamente a “qualidade de vida do celíaco” (NADAL et al., 
2013). Quando se analisa os aspectos financeiros que compreendem 
a aquisição da dieta especial, “a situação pode ser ainda mais grave 
em classes de menor poder aquisitivo” (NADAL et al., 2013, p. 419), 
pois na preparação e produção desses alimentos são utilizados 
ingredientes que não possuem nenhum tipo de redução do fisco, 
acarretando em um “maior impacto no custo da alimentação, uma vez 
que os ingredientes sem glúten são mais caros”. Todos esses fatores 
levam ao problema da insegurança alimentar e nutricional que afeta 
uma parcela considerável dos indivíduos celíacos, “tanto os indivíduos 
celíacos como a alimentação dos mesmos necessitam de atenção 
especial” (NADAL et al., 2013, p. 419). Neste sentido,

Uma medida que poderia ser incorporada à política pública 
voltada para o indivíduo celíaco seria a redução fiscal (ou 
mesmo a isenção total de impostos), para que o segmento 
de produção artesanal e/ou industrial de produto sem glúten 
seja fomentado, garantindo uma produção sistemática e de 
qualidade, reduzindo seus custos e permitindo a venda de seus 
produtos a preços mais acessíveis. O auxílio financeiro aos 
celíacos também pode ser outro caminho a ser percorrido. A 
mesma linha de investimento (social e alimentar) diz respeito à 
oportunidade de formação e qualificação, mediante oferta de 



125

s u m á r i o

cursos para o aprendizado de técnicas de produção de alimentos 
sem glúten direcionados aos celíacos e seus familiares. Neste 
sentido, permite-se maior diversificação alimentar e nutricional, 
respeitando os aspectos regionais, culturais e sociais, além de 
assegurar maior qualidade de vida aos celíacos (NADAL et al., 
2013, p. 420).

O DHAA deve ser realizado no plano social, pelo Estado, através 
de políticas públicas que tenham como objetivo promover ações, 
programas e meios que tornem menos burocráticos o “acesso a 
recursos para aquisição, produção, seleção e consumo de alimentos 
e focando cada vez mais em atender a este direito”. Deve-se fazer valer 
o que está disposto no artigo 6º da Constituição Federal de 1988, que 
aponta a alimentação como um direito social, assim a alimentação é 
um direito constitucional que contempla todos os indivíduos, incluindo 
os celíacos. Para garantir a SAN é necessário não apenas atender a 
“disponibilidade diária de certa quantidade de alimento”, mas também 
as condições sanitárias e a qualidade nutricional, além disso, deve se 
atender as exigências específicas da alimentação dos portadores de 
doenças, a exemplo os celíacos, a cultura e a saúde dos indivíduos 
(NADAL et al., 2013, p. 420).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Configura, portanto uma grave violação do Direito Humano 
à Alimentação e ao conceito de Segurança Alimentar a restrição 
alimentar na qual estão sujeitos os indivíduos celíacos, sobretudo os 
que integram a parte mais pobre da sociedade. È dever do Estado 
atender as necessidades alimentares e nutricionais dos celícos, na 
busca pela garantia da saúde e da dignidade da pessoa humana.

A positivação do direito de acesso à alimentação adequada 
configura uma base jurídica para ingressar com ações judiciais com 
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objetivo de pleitear a realização desse direito humano básico. A 
alimentação se desdobra não somente nos aspectos nutricionais, mas 
também, de certa forma, em aspectos sociais. Muitas vezes o celíaco 
é privado de atos simples e socializadores por conta de sua restrição 
alimentar, o que pode levar em muitos casos a depressão. O Estado 
assume então papel primordial da garantia de direitos e inclusão dos 
celíacos, devendo ser acionado judiacialmente sempre que se fizer 
necessário, com a utilização dos devidos dispositivos legais.
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ANEXO I

De acordo com Benetti (2017) servem de suporte para a proteção jurídica do 
indivíduo celíaco:

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

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, 
à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (BRASIL, 
1988).

Resolução RDC Nº 137, de 29 de maio de 2003 Os medicamentos 
cuja formulação exija advertências específicas deverão fazer constá-las 
em suas bulas e embalagens, obrigatoriamente, com dimensões que 
permitam fácil leitura, em destaque e seguindo os modelos de frases 
listados nos itens abaixo: 14. Os produtos contendo o excipiente glúten 
em suas formulações, apresentar na bula e rotulagem das embalagens 
secundárias uma das seguintes advertências: 14.1. “Atenção 
portadores de Doença Celíaca ou Síndrome Celíaca: contém Glúten”. 
14.2. “Atenção: Este medicamento contém Glúten e, portanto, é contra-
indicado para portadores de Doença Celíaca ou Síndrome Celíaca” 
(BENETTI, 2017, p. 12).

Resolução Diretoria Colegiada da ANVISA RDC 26/2015- Alérgenos Dispõe 
sobre os requisitos para rotulagem obrigatória dos principais alimentos que 
causam alergias alimentares.(*trigo, cevada, centeio e aveia estão na lista) 
Art. 6º Os alimentos, ingredientes, aditivos alimentares e coadjuvantes de 
tecnologia que contenham ou sejam derivados dos alimentos listados no Anexo 
devem trazer a declaração “Alérgicos: Contém (nomes comuns dos alimentos 
que causam alergias alimentares)”, “Alérgicos: Contém derivados de (nomes 
comuns dos alimentos que causam alergias alimentares)” ou “Alérgicos: 
Contém (nomes comuns dos alimentos que causam alergias alimentares) e 
derivados”, conforme o caso. Art. 7º Nos casos em que não for possível garantir 
a ausência de contaminação cruzada dos alimentos, ingredientes, aditivos 
alimentares ou coadjuvantesde tecnologia por alérgenos alimentares, deve 
constar no rótulo a declaração “Alérgicos: Pode conter (nomes comuns dos 
alimentos que causam alergias alimentares)”. § 1ºA utilização da declaração 
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estabelecida no caput deve ser baseada em um Programa de Controle de 
Alergênicos (BENETTI, 2017, p. 14).

RESOLUÇÂO DO FDNE Nº 26/ 2013 - Dispõe sobre o atendimento 
da alimentação escolar aos alunos da educação básica no âmbito 
do Programa Nacional de Alimentação Escolar–PNAE Seção II Art. 14 
§ 5º - Os cardápios deverão atender aos alunos com necessidades 
nutricionais específicas, tais como doença celíaca, diabetes, 
hipertensão, anemias, alergias e intolerâncias alimentares, dentre 
outras (BENETTI, 2017, p. 16).
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Há alguns séculos, as situações tidas como violadoras da 
dignidade e muitas vezes da vida humana eram muito comuns, não 
havendo nenhuma previsão legal que coibisse tais práticas. No século 
XX, sobretudo a partir da 2º Guerra Mundial, o mundo tomou uma nova 
postura perante as situações e práticas violadoras da dignidade da 
pessoa humana, em 1948 foi promulgada a Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (DUDH) e a partir desse marco, tem se discutido 
muito sobre o respeito e garantia desses direitos. Com a positivação 
desse conjunto de direitos nas constituições ao redor do mundo, esses 
passaram também a ser denominados direitos fundamentais, uma vez 
que são indispensáveis para limitar certos abusos cometidos pelo 
Estado ou outras situações, sendo o cumprimento desses direitos a 
base de edificação do chamado Estado Democrático de Direito.

Faz parte do rol de Direitos Humanos Fundamentais, o direito 
de acesso à água, uma vez que a água é indispensável para manu-
tenção das atividades do organismo, portanto para garantia da vida, e 
para outras inúmeras atividades cotidianas, logo garantir o direito de 
acesso à água é garantir uma vida com dignidade, assim surge uma 
estrita relação de tal tema com o Mínimo Existencial. No mundo, a falta 
de acesso à água potável é um problema sério que atinge, sobretudo, 
países subdesenvolvidos, é perceptível que essa privação de um di-
reito humano básico, leva a uma série de outros problemas, como por 
exemplo, problemas de saúde devido à ingestão de água contamina-
da. Apresentada à problemática é importante discutir tal tema, uma vez 
que esse Direito Humano é sistematicamente violado.
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1 DIREITOS HUMANOS EM RESSIGNIFICAÇÃO

O termo “Direitos Humanos” pode ser conceituado como 
um conjunto de direitos pertencentes a todos os seres humanos, 
independente de características diferenciadoras como “raça, sexo, 
nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição”. Os 
Direitos Humanos são previstos internacionalmente pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948 (ONU BRASIL, s.d., online).

Os Direitos Humanos são um elo fundamental que sustenta a 
sociedade humana, desde a relação entre homem e sociedade até a 
relação do cidadão com todos os seus semelhantes. Somente com 
o passar dos séculos as situações violadoras da dignidade humana 
e dos direitos humanos fundamentais, foram entendidas como um 
conflito fundamental e posteriormente como um problema social. Por 
um período considerável da história a Igreja sufocou a relação entre 
homem e sociedade, a substituindo por uma ideia de eternidade, com 
escopo de afastar do homem o interesse por uma vida “terrestre” 
transitória digna (MBAYA, 1997). 

No lugar da relação entre homem e sociedade, a Igreja insistia 
na máxima homem e reino de Deus, conjugando todos seus esforços 
para manter “a riqueza dos ricos e a pobreza dos pobres”. Com a 
escravidão, o colonialismo e posteriormente a escalada do fascismo, 
imperou um sentimento de recusa e desdenho para com os Direitos 
Humanos. Apesar de que em seu aspecto originário a escravidão, o 
colonialismo e o fascismo tenham desaparecido, nos últimos anos tem 
reaparecido sob nova feição, através de ditaduras, do neocolonialismo 
e da onda fascista de extrema direita que acomete o Brasil e diversos 
outros países, em que se podem notar graves violações dos Direitos 
Humanos (MBAYA, 1997).
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A partir da criação das Nações Unidas e da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos, dentre outros instrumentos do direito 
internacional, deixa de existir a ideia de exclusividade dos desses 
direitos. Desde 1945, pode-se notar “um período reconhecimento 
da sua universalidade e inclusividade, sendo também, um período 
de reivindicação dos povos no sentido de exercerem o direito à 
autodeterminação como um direito dos povos e do homem” (MBAYA, 
1997, p. 18). 

Nesta toada, os direitos humanos são, portanto, o conjunto de 
direitos pertencentes a todos os indivíduos sem distinção, obtidos 
com o nascimento, como por exemplo, o direito à vida, à liberdade 
de locomoção e à liberdade de expressão, os indivíduos já nascem 
sendo possuidores desses direitos básicos. A partir da positivação 
constitucional, esses direitos passam a ser chamados de “direitos 
fundamentais”, a ideia de direitos fundamentais está ligada ao princípio 
da dignidade da pessoa humana, o que presume que todo ser humano 
tenha acesso aos direitos mais básicos, ou seja, ao mínimo existencial 
(FARIAS, 2015, online).

Os direitos fundamentais podem ser definidos atualmente, como 
um produto resultante da conjugação de diversas fontes, desde as 
mais diversas tradições das sociedades, até a junção de discussões 
filosófico-jurídicas, dos pensamentos oriundos do cristianismo e do 
direito natural. Esse conjunto de ideias e discussões colidiu em um 
aspecto fundamental: “a necessidade de limitação e controle dos 
abusos do poder do próprio Estado”, na busca pela garantia dos 
princípios substanciais da isonomia e da legalidade como regedores 
do Estado Contemporâneo (SAMPAIO, 2017, online). Ainda de acordo 
com Sampaio:

Assim, a noção de direitos fundamentais é mais antiga que o 
surgimento da ideia de constitucionalismo, que, tão somente, 
consagrou a necessidade de insculpir um rol mínimo de direitos 
humanos em um documento escrito, derivado diretamente da 
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soberana vontade popular. Os direitos humanos fundamentais 
colocam-se como uma das previsões absolutamente 
necessárias a todas as Constituições, no sentido de consagrar 
o respeito à dignidade humana, garantir a limitação de poder 
e visar ao pleno desenvolvimento da personalidade humana. 
A constitucionalização dos direitos humanos fundamentais não 
significou mera enunciação formal de princípios, mas a plena 
positivação de direitos, a partir dos quais qualquer indivíduo 
poderá exigir sua tutela perante o Poder Judiciário para a 
concretização da democracia. Ressalte-se que a proteção 
judicial é absolutamente indispensável para tornar efetiva a 
aplicabilidade e o respeito aos direitos humanos fundamentais 
previstos na Constituição Federal e no ordenamento jurídico em 
geral (SAMPAIO, 2017, online).

O cumprimento dos direitos humanos fundamentais é a base 
para edificação do Estado Democrático de Direito, o objetivo principal 
dos direitos humanos fundamentais é a garantia da dignidade da 
pessoa humana (SAMPAIO, 2017). De acordo com Peres Luno (1995, 
p. 22 apud, MIGUEL, 2014, online), existem três modelos de definição 
para Direitos Humanos: a definição tautológica, a formal e a finalística 
ou teleológica. Pela definição Tautológica inexistem elementos que 
possibilitem caracterizar tais direitos, os direitos humanos seriam todos 
aqueles pertencentes ao homem pelo fato de ser homem. 

De acordo com a definição formal, ao não indicar o conteúdo, 
surge uma indicação sobre seu regime jurídico, essa definição 
estabelece que os direitos humanos são pertencentes a todos os 
homens e que não podem ter o acesso a ele restrito, “em virtude de seu 
regime indisponível e sui generes”. Já a definição teleológica, aponta 
o objetivo ou fim para conceituar o conjunto de direitos humanos, 
segundo essa definição os direitos humanos “são aqueles essenciais 
para o desenvolvimento digno da pessoa”. Ainda segundo a última 
definição, os direitos humanos são fundamentais, pois, “sem eles o ser 
humano não conseguirá existir ou não será capaz de se desenvolver e 
de participar plenamente da vida social e política” (DALLARI, 1998, p. 
7 apud MIGUEL, 2014, online).
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Ainda discorrendo sobre classificações, de acordo com Moreira 
(2011), os direitos humanos, à luz da Teoria Geracional, se subdividem 
em quatro dimensões de direitos. Os direitos humanos de 1º dimensão 
são os que tratam dos direitos civis e políticos, associando-se aos 
valores de liberdade. Na 2º dimensão se encontram os direitos 
sociais, culturais e econômicos, com base nos valores de igualdade. 
Os direitos humanos de 3º dimensão são aqueles que versam sobre 
o “respeito aos direitos dos povos, objetivando o respeito mútuo, o 
preservacionismo ambiental, uma distribuição melhor da renda”. 
Por fim, os direitos da 4º dimensão tratam dos direitos oriundos da 
engenharia genética (MOREIRA, 2011, online).

Os direitos humanos fundamentais sociais são previstos pela 
Constituição Federal de 1988, mais precisamente em seu artigo 6º, que 
diz: “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição” (BRASIL, 1988) (grifo nosso).

De acordo com Canotilho (2003 apud MOREIRA, 2011, online) 
os direitos fundamentais se subdividem em dois grupos: os direitos de 
defesa e o direito a prestações. Os direitos fundamentais de defesa 
são aqueles que têm como escopo reivindicar do Estado que “se 
abstenha de praticar condutas contrárias a tais direitos”, enquanto 
que os direitos fundamentais a prestações buscam exigir do Estado 
“a realização de certas prestações positivas, por exemplo, saúde e 
educação”, o acesso à água e alimentação (CANOTILHO, 2003 apud 
MOREIRA, 2011, online). 

Esses direitos são, portanto, complementares, uma vez que os 
direitos fundamentais a prestações oferecem as condições essenciais 
para manutenção da cidadania e liberdade, sem a realização de um, 
o outro não pode ser usufruído em sua plenitude (CANOTILHO 2003 
apud, MOREIRA, 2011, online). Como assevera Pinheiro (2008 apud 
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MOREIRA, 2011, online), “não adiantaria ter liberdade sem saúde 
para gozá-la, ou, então, sem alimentação adequada que propicie 
energia suficiente para usufruí-la”, ou seja, sem a garantia dos 
direitos fundamentais a prestação, não há a realização dos direitos 
fundamentais de defesa.

2 O COMENTÁRIO GERAL DA ONU Nº 
15: O RECONHECIMENTO DO DIREITO 
HUMANO À ÁGUA POTÁVEL

Os direitos humanos são matéria cuja garantia, promoção e 
discussão crescem cada vez mais, principalmente por meio de uma 
perspectiva de desenvolvimento humano, cuja base são normas 
de caráter internacional que devem ser respeitadas e promovidas. 
Esse entendimento se dá, pois, “as desigualdades, as práticas 
discriminatórias e a distribuição de poder injustas” são um obstáculo 
para que se possa atingir o desenvolvimento (ZONZI; TURATTI; 
MAZZARINO, 2016, online). A partir dessa discussão, tem-se o acesso 
à água potável como um direito humano universal e de acordo com 
as normas internacionais é preciso à ação estatal para sua realização 
(ZONZI; TURATTI; MAZZARINO, 2016).

Quanto aos eventos internacionais que tem como escopo 
levantar a discussão em torno do problema da restrição do acesso à 
água potável vale lembrar “os Fóruns Mundiais da Água organizados 
pelo Conselho Mundial da Água” (World Water Council), realizados a 
cada três anos, representando uma base para colaboração global na 
busca pela superação dos desafios (ZONZI; TURATTI; MAZZARINO, 
2016, online). No mundo, cerca de 884 milhões de pessoas tem o 
direito de acesso à água potável violado, 2,6 bilhões de indivíduos, 
cerca de 40% da população do planeta, não tem acesso ao sistema 
de saneamento básico (ONU, s.d., p. 01). 
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No dia 28 de julho de 2010, a Assembleia Geral das Nações 
Unidas por meio da Resolução A/RES/64/292 asseverou que o acesso 
à água potável é um direito humano necessário para que o indivíduo 
possa viver dignamente e realizar os outros direitos humanos (ONU, 
s.d.). Ainda de acordo com o relatório da ONU:

Assegurar o acesso à água e ao saneamento enquanto direitos 
humanos constitui um passo importante no sentido de isso vir a 
ser uma realidade para todos. Significa que: 

• O acesso à água potável segura e ao saneamento básico é 
um direito legal, e não um bem ou serviço providenciado a título 
de caridade; 

• Níveis básicos e melhorados de acesso devem ser alcançados 
cada vez mais rapidamente; 

• Os “pior servidos” são mais facilmente remediados e, por 
conseguinte, as desigualdades mais rapidamente diminuídas; 

• As comunidades e os grupos vulneráveis serão capacitados 
para participarem nos processos de tomada de decisão; 

• Os meios e mecanismos disponíveis no sistema de direitos 
humanos das Nações Unidas serão utilizados para acompanhar 
os progressos das nações na concretização do direito à água e 
ao saneamento, de forma a responsabilizar os governos (ONU, 
s.d., p. 01).

A admissão do acesso à água como elemento essencial para 
manutenção da vida se deu em 1977, na Conferência das Nações 
Unidas sobre Água realizada em Mar Del Plata, na Argentina. O 
esboço traçado durante essa conferência prescrevia que todas as 
pessoas, “independente da situação econômica e social”, tinham 
direito a garantia de acesso à água potável no que tange qualidade e 
quantidade adequadas para suprir as necessidades essenciais (SILVA; 
HELLER, 2016, p. 1865). Em 2002, o Comitê das Nações Unidas para 
os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais afirmou em seu Comentário 
Geral nº 15 que versa sobre o direito humano de acesso à água que: 
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“o direito humano à água prevê que todos tenham água suficiente, 
segura, aceitável, fisicamente acessível e a preços razoáveis para usos 
pessoais e domésticos” (ONU, s.d., p. 1).

O acesso à água para o indivíduo deve ser continuado e em 
quantidade suficiente para atender as necessidades do organismo 
e para o uso doméstico. São considerados uso doméstico, “beber, 
saneamento pessoal, lavagem de roupa, preparação de refeições e 
higiene pessoal e do lar”, conforme estudos da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), para garantir a realização das indispensabilidades 
mais básicas, é necessário, diariamente, de 50 a 100 litros de água 
(ONU, s.d., p. 2).

A água a ser utilizada no uso doméstico deve ser segura, ela é 
seguram quando inexiste a presença de microrganismos, substâncias 
químicas contaminantes ou resíduos radiológicos que configurem 
alguma ameaça para a saúde dos indivíduos. As orientações da OMS 
para a qualidade da água para o consumo configuram um pilar para 
a elaboração de normas nacionais que irão assegurar a qualidade da 
água potável, além disso, a água deve ser incolor, inodora e insípida 
(ONU, s.d.).

O consumo de água contaminada pode ocasionar doenças 
infecciosas como a diarreia e a cólera, que são a principal causa 
de morte em países subdesenvolvidos. A falta de água em algumas 
regiões do planeta está profundamente relacionada com a pobreza, 
o que agrava o abastecimento. O Comentário Geral nº 15 prevê ainda 
que devem ser protegidas as fontes de água contra invasão e poluição. 
O direito humano à água é violado quando o Estado não intervém 
para impedir a expropriação, a destruição e a poluição de ambientes 
relacionados à água (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). Nesse 
sentido, descortina Amorim:

A crise da água doce é mundial, uma vez que grande parte 
da população é ameaçada por sérios problemas ocasionados 



139

s u m á r i o

pela poluição, escassez, doenças e contaminações, ineficiência 
de gestão, conflitos e disputa pela água doce. “Nos últimos 
25 anos, hoje, aproximadamente, 3 bilhões de pessoas não 
possuem acesso à água potável e 768 milhões de pessoas, 
aproximadamente 10% da população mundial, não possuíam 
acesso a quaisquer fontes de água limpa em 2011” [...] A 
Assembleia Geral da ONU no ano de 2000, reconheceu na 
Resolução 54/175 o direito ao desenvolvimento como um direito 
humano sendo que em seu art. 12 estabeleceu que “para a plena 
realização do direito ao desenvolvimento, os direitos à comida 
e à água são direitos humanos fundamentais e a sua promoção 
constitui um imperativo moral, tanto para os governos quanto 
para a comunidade internacional” (AMORIM, 2015, p. 85-117 
apud FRATON; OLIVEIRA, 2016, p. 12-13).

Essa crise mundial da água ocorre por conta de um padrão 
insustentável de desenvolvimento econômico, onde os reservatórios 
de água potável (no que se refere à água doce do planeta) são 
ameaçados não só pelo aquecimento global e modificações climáticas, 
mas também pelo descontrolado crescimento do consumo devido 
ao desenvolvimento econômico e ao aumento da população nas 
metrópoles, isso tudo associado à agricultura mundial e seus danos 
ao meio ambiente. Existem previsões de que em 2025, “um terço da 
população mundial não terá acesso à água potável para satisfazer 
suas necessidades básicas” (WOLKMER, 2012, p. 188 apud SCHMIDT, 
2016, p. 11). De acordo com Corte:

Além de elaborar o conteúdo normativo do direito à água, o 
Comentário n.º 15 estipula obrigações aos Estados signatários 
para a sua implementação e dispõe, em seu conteúdo, 
que a água é um recurso natural limitado e um bem público 
fundamental para a promoção e a efetivação de vários direitos, 
dentre eles à vida digna e à saúde. Nessa senda, a água deve 
ser tratada como um bem social e cultural (portanto, não apenas 
como um bem econômico). Ademais, aduz que a forma de ser 
realizado o direito à água deve ser sustentável, a fim de que ele 
possa ser desfrutado pelas presentes e pelas gerações por vir 
(CORTE, 2015, p. 492 apud SCHMIDT, 2016, p. 20).
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No Brasil, cerca de 19 milhões de pessoas situadas na zona 
urbana não tem acesso à água tratada, na zona rural são 21 milhões 
de indivíduos que também não têm acesso à água potável, “apenas 
46% dos domicílios brasileiros contam com coleta de esgoto”. A falta 
de acesso á água para o consumo humano, sobretudo nas regiões 
do nordeste semiárido, “apresenta-se como um fato concreto para 
fundamentar a necessidade de enunciar o direito à água como 
fundamental” (TREVISAN, 2015 apud SCHMIDT, 2016, p. 28).

3 ÁGUA POTÁVEL COMO ELEMENTO 
CONSTITUINTE DO MÍNIMO EXISTENCIAL

De acordo com Barcellos (2008 apud RESENDE, 2017) o 
chamado mínimo existencial, como proteção e direito fundamental as 
condições de vivência humana digna, tem como berço o direito alemão. 
No Brasil, a carta magna de 1988, reconheceu de modo implícito “o 
direito fundamental ao mínimo existencial” que pode ser definido como 
o direito humano às condições essenciais para uma vida digna, que 
não pode sofrer interferência do Estado no que se refere à cobrança 
de impostos, exigindo ainda, do Estado, prestações estatais de cunho 
positivo (TORRES, 2009, p. 35 apud RESENDE, 2017, p. 272).

O mínimo existencial, como um direito humano fundamental, 
sobrepassa a ideia de mínimo vital na medida em que não pode ser 
definido apenas como “garantia de sobrevivência física do indivíduo”, 
mas sim a existência no padrão mais básico de dignidade (SARLET, 
2015, p. 25 apud, RESENDE, 2017, p. 272). Como assevera Milaré 
(2013, apud, RESENDE, 2017) a água enquanto elemento essencial 
da vida, pois é parte principal na composição dos seres vivos e do 
funcionamento de seus respectivos organismos.
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Portanto, a garantia de acesso à água em quantidade e qualidade 
adequadas está inerentemente relacionada ao mínimo existencial e é 
imprescindível para sua realização, uma vez que não há vida digna onde 
prevalece a escassez de água adequada para o consumo humano. “A 
água potável é, absolutamente, necessária para a concretização do 
mínimo essencial à vida digna, vale dizer, do mínimo existencial, uma 
vez que sem ela não se garante sequer a sobrevivência física” quanto 
mais uma vida digna (GREATREX, 2004, p. 10 apud RESENDE, 2017, 
p. 275). De acordo com Pulido:

A Administração Pública tem, também, a obrigação constitucional 
de impedir que terceiros violem o direito à água, adotando-se 
as medidas administrativas e legislativas necessárias para 
assegurar que atores privados não deneguem ou dificultem 
o acesso à água potável em condições de igualdade, não 
contaminem ou explorem de forma não equitativa os recursos 
hídricos e não prejudiquem o acesso físico a um custo razoável 
a recursos de água suficientes, salubres e aceitáveis, sempre 
que controlarem os serviços de abastecimento de água. Além 
disso, o Estado deve adotar todas as medidas legislativas, 
administrativas, orçamentárias e judiciais necessárias, até o 
máximo dos recursos disponíveis, para realizar, plenamente, 
o direito à água. Não há permissão para a postergação da 
realização prática ou a inexigibilidade do direito à água, de 
modo que o Estado deve fazer todo o possível para realizá-
lo, proporcionando, inclusive, o acesso do ser humano à água 
limpa e segura, em especial, quando por circunstâncias alheias 
a seu controle, não pode desfrutar deste (PULIDO, 2015, p. 72 
apud RESENDE, 2017, p. 276).

Como já mencionado, os direitos fundamentais se subdividem 
em direitos de defesa e direitos a prestações. Nessa teoria, o direito 
humano à água como direito fundamental ao mínimo existencial, reside 
em uma dupla função: positiva e negativa, prestação e defesa. É 
negativo, pois o referido direito fundamental é exercido como um limite 
à atuação dos agentes públicos. É positivo, pois “impõe para o Estado 
o dever de executar prestações indispensáveis ao mínimo existencial” 
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(SARLET, 2015, p. 334 apud, RESENDE, 2017, p. 277). Ainda de acordo 
com Sarlet:

A proteção de patamares mínimos de dignidade não permite a 
defesa de uma gratuidade absoluta no fornecimento de água 
potável. Contudo, não se pode perder de vista que a ausência de 
acesso à água em quantidade mínima suficiente ao atendimento 
das necessidades básicas de sobrevivência poderá caracterizar 
violação ao princípio da dignidade humana, ao direito à vida e 
ao direito fundamental ao mínimo existencial (SARLET, 2015, p. 
422, apud, RESENDE, 2017, p. 280).

Portanto, nos casos de inadimplência involuntária do indivíduo, 
sobretudo o de baixa renda, o Estado deverá fornecer, pelo menos “50 
litros por pessoa ao dia”, ou seja, não pode interromper completamente 
o fornecimento de água potável, pois caso contrário estaria violando 
o mínimo existencial, a dignidade humana e o direito à vida, pois de 
acordo com a OMS essa é a “quantidade mínima necessária para 
atender as necessidades básicas pessoais e domésticas” (HOWARD, 
2003, p. 1 apud RESENDE, 2017, p. 281). De acordo com Rangel:

Diante do cenário apresentado, em especial as considerações 
tecidas a respeito do ideário de mínimo existencial social, salta 
aos olhos que o acesso à água potável, na contemporaneidade, 
reveste-se de aspecto fundamental para o ser humano, sendo, 
inclusive, dotado de proeminência para realização de aspectos 
inerentes à dignidade da pessoa humana. É perceptível, desta 
maneira, que o tema reclama proteção jurídica expressa, em 
prol de cada pessoa, a fim de, em primeiro e último momento, 
promover a dignidade em seus plurais e diversificados sentidos. 
Trata-se de alargar o rol dos direitos humanos e introduzir 
temática proeminente em seu rol, conferindo-lhe a proeminência 
necessária. É fato que a Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, apesar de reconhecidamente garantística, não 
contemplou o acesso à água potável como direito fundamental, 
apesar de documentos internacionais colocarem em destaque 
tal aspecto (RANGEL, 2016, online).

O direito humano fundamental de acesso à água precisa ser 
discutido e tratado como prioridade pelas instituições sociais e 
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órgãos estatais, bem como por cada indivíduo da sociedade. A partir 
do momento que se estabelece o direito à água como um direito 
fundamental, é necessária uma mudança de comportamento, tanto 
nas atividades desenvolvidas pelo Estado quanto no comportamento 
da sociedade. É, portanto dever de o Estado legislador “elaborar 
leis que priorizem a proteção e a promoção do direito fundamental”, 
ao Estado administrador compete estabelecer políticas públicas, a 
exemplo o Programa Nacional de Apoio e Captação de Água da Chuva 
e outras Tecnologias Sociais (Programa Cisternas) e por fim, ao Estado 
prestador de serviços cabe o dever de apreciar o conflito e aclarar 
quais meios irão concretizar tal direito humano fundamental (RANGEL, 
2016, online).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz de todo o contexto apresenta, a falta de acesso à água 
potável é violadora dos direitos humanos, uma vez que o Comentário 
Geral Nº 15 prevê que todos terão acesso à água potável em quantidade 
adequada para atender suas necessidades essenciais. O acesso à 
água potável integra o mínimo existencial, pois esse compreende as 
condições mínimas para vivência humana digna.

Tal discussão se faz importante perante o desconhecimento e 
desdenho que se nota atualmente com relação aos direitos humanos 
e sua positivação. A violação do direito de acesso à água potável deve 
ser discutida exaustivamente, até que se possa apontar, com apoio 
da positivação na legislação se for preciso, soluções que busquem 
sanar tal problema. Para início é importante uma discussão saudável 
entre governos e sociedades, com escopo de chegar a um conjunto 
de deveres, como exemplo o investimento em tratamento de água e o 
combate ao desperdício. O mínimo existencial serve como base para 
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a exigibilidade da garantia do direito de acesso à água, pois a violação 
desse direito fere uma série de normas internacionais que versam 
sobre Direitos Humanos.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Há séculos o Direito é uma ferramenta que acompanha 
a sociedade, com o desenvolvimento das sociedades surgiram 
novos direitos e garantias, que posteriormente foram agrupados em 
dimensões. O conjunto de direitos entendido como transindividuais, 
ou seja, que pertencem a mais de um indivíduo, foi alocado na terceira 
dimensão. Os direitos transindividuais são aqueles que pertencem 
ao coletivo, ou seja, a todos os cidadãos.  Na resolução de conflitos 
coletivos, têm-se os chamados direitos difusos, onde é indeterminado 
o titular de tal direito, direito esse, indivisível. Dentre os chamados 
direitos difusos encontram-se a ordem urbanística e o patrimônio 
cultural, a preservação desses dois elementos depende muitas vezes 
da curadoria do Ministério Público. 

O Ministério Público exerce, nesses casos, um papel fundamental 
na preservação e restauração do patrimônio cultural, papel esse 
atribuído pela Constituição Federal de 1988. Servem como meios para 
viabilizar as decisões tomadas pelo Ministério Público, por exemplo, 
a ação civil pública e o inquérito civil público. Essa positivação 
constitucional representou um grande avanço na proteção da ordem 
urbanística e do patrimônio cultural nacional. Na elaboração desse 
estudo foi de suma importância o uso de textos, monografias, artigos 
e da legislação.

1 DA DELIMITAÇÃO DOS DIREITOS DIFUSOS

Sabe-se que uma das funções do Direito é acompanhar a 
sociedade, sendo influído pelas mudanças ocasionadas por conta 
dos avanços tecnológicos, científicos e culturais. Essas mudanças 
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reclamam um Direito que seja aberto, inclusivo, que reconheça as 
mudanças e que possua destreza para se designar eficazmente na 
resolução de conflitos de interesses existentes (BENTO, 2015, online).

 O avanço da sociedade, que se nota por conta do reconheci-
mento dos chamados direitos fundamentais, é estudado por meio de 
quatro dimensões de direitos: os direitos de primeira, segunda, terceira 
e quarta dimensão (BENTO, 2015). Como assevera Bonavides (2006 
apud DIÓGENES JÚNIOR, 2012, online) esse conjunto de direitos fun-
damentais seria dividido em gerações, com objetivo de demonstrar 
a positivação de tais direitos nas constituições dos países ao redor 
do mundo, sendo essa corrente de pensamento defendida por vários 
doutrinadores. Contudo, de acordo com Diógenes Júnior (2012, online) 
o uso do termo “geração” para classificar tais direitos é rejeitado por 
parte da doutrina, pois a palavra “geração” leva a um falso entendi-
mento de que: “ocorreria uma substituição de uma geração por outra”.

Os chamados direitos de primeira dimensão são aqueles que 
versam sobre liberdade, compreendendo os direitos civis e políticos, 
esse conjunto de direitos ergueu-se no término do século XVIII como 
uma reação do Estado Liberal aos abusos cometidos pelo Estado 
Absoluto, “são exemplos o direito à vida, à propriedade, à liberdade, 
à participação política e religiosa, entre outros” (BENTO, 2015, online).  

De acordo com Bobbio (2004, p. 32 apud FRANCISCHINI, 2013, 
online) “num primeiro momento, afirmaram-se os direitos de liberda-
de”, definidos como direitos de primeira dimensão. Eles têm como ori-
gem a Revolução Francesa, com escopo de limitar certas interferências 
do Estado. Como assevera Barros (2013, p. 09 apud FRANCISCHINI, 
2013, online), os direitos intitulados de primeira dimensão “estendem-
-se a todos os seres humanos, mas compreendidos como indivíduos, 
os quais, por sua simples condição humana, merecem a proteção do 
direito, sem levar em consideração outras condições pessoais, ou so-
ciais, ou quaisquer”.
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Os direitos de segunda dimensão, conhecidos como direitos 
econômicos, sociais e culturais, são oriundos de mudanças trazidas 
pela Revolução Industrial que ocasionaram uma radical mudança no 
modo de vida da sociedade daquela época, surge o Estado Social em 
resposta a apatia do Estado Liberal para resguardar direitos e garantias 
da sociedade (BENTO, 2015, online). De acordo com Lenza (2003 
apud BENTO, 2015, online) com o avanço da Revolução Industrial, teve 
início uma “extraordinária alteração na estrutura de sociedade, fazendo 
aparecer à figura de massa e, em seu bojo, os inevitáveis conflitos 
de massa”. Ainda segundo Diógenes Júnior (2012) os direitos de 
segunda dimensão tratam das liberdades positivas, sejam elas reais 
ou materiais, com escopo de garantir a máxima da igualdade material 
entre dos indivíduos. Outro marco no surgimento dos direitos de 
segunda dimensão foi a primeira guerra mundial e o reconhecimento 
dos chamados direitos sociais pela Constituição de Weimar (1919) e 
pelo Tratado de Versalhes (1919) (DIÓGENE JÚNIOR, 2012, online).

De acordo com Ferreira (s.d. apud BENTO, 2015, online) os 
direitos de terceira dimensão reconhecem os ideais de solidariedade 
e liberdade. Esse conjunto de direitos transcende o indivíduo, 
pois não se resumem a relação individual, sendo definidos como 
transindividuais e que podem ser dados como exemplos “o direito à 
paz, ao desenvolvimento, ao meio ambiente sadio, dentre outros”. Os 
direitos de terceira dimensão abarcam os ideais de solidariedade e 
fraternidade, sendo concedidos de forma global a toda a sociedade, 
“protegendo interesses de titularidade coletiva e difusa” (BRANCO, 
2017, online).

Já os direitos de quarta dimensão compreendem “à democra-
cia, à informação” e o pluralismo. Segundo Paulo Bonavides (s.d., 
apud, BENTO, 2015, online) esses direitos dependem da “concreti-
zação da sociedade aberta do futuro, em sua dimensão de máxima 
universalidade, para a qual parece o mundo inclinar no plano de todas 
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as relações de convivência”. Os direitos de quarta dimensão, embora 
inexista um consenso doutrinário, compreendem as garantias oriundas 
da globalização política (BRANCO, 2017, online).

Os chamados direitos transindividuais são oriundos de conflitos 
sociais que se deram no século passado, que obrigou a recognição e 
a promoção de direitos como saúde, educação e segurança, ou seja, 
que pertencem a todos os cidadãos. Estes direitos residem “entre o 
interesse público e o interesse privado”, pois não são necessariamente 
estatais, mas não são apenas individuais, pertencem a grupos ou 
categorias de pessoas. Os direitos transindividuais não são definidos 
apenas por sua relação de compartilhamento por “vários titulares 
individuais reunidos pela mesma relação fática ou jurídica”, mas 
também pelo fato de que modernamente, em certos casos, o acesso 
individual a justiça deve ser substituído por um acesso coletivo, com 
escopo de evitar a insegurança jurídica (BENTO, 2015, online). Os 
direitos difusos, objeto de estudo desse tópico, são previstos pelo art. 
81, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e 
das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a 
título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se 
tratar de:

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos 
deste código, os transindividuais, de natureza indivisível, de 
que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato;

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para 
efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível 
de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas 
entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim 
entendidos os decorrentes de origem comum (BRASIL, 1990).
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A Constituição Federal de 1988 trouxe em seu texto novidades 
processuais e “de direitos substantivos introduzidos pela Lei de Ação 
Civil Pública”, a Carta Magna de 1988 avançou significativamente em 
dois sentidos: ela “ampliou os direitos coletivos e sociais” e ampliou 
a quantidade de interesses que podem ser tutelados pelo Ministério 
Público através da Ação Civil Pública (ARANTES, 1999, p. 87). Ainda 
de acordo com o magistério de Arantes:

A consolidação constitucional de novos direitos substantivos 
e de instrumentos processuais antes dispersos em textos 
específicos foi decisiva também para o processo de legitimação 
do MP na sua pretensão de tornar-se agente defensor da 
cidadania. A partir de 1988, o MP passou a invocar a Constituição 
como uma espécie de certidão de (re)nascimento institucional, 
suficiente para habilitá-lo a ultrapassar suas funções tradicionais 
e reforçar sua responsabilidade pela defesa dos direitos 
coletivos e sociais. Não se pode dizer que o texto constitucional 
tenha definido perfeitamente o conteúdo desses direitos e 
os mecanismos judiciais para sua proteção. Ao contrário, ele 
apenas fornece as bases de uma nova arena de solução de 
conflitos coletivos, cuja construção depende em grande parte 
do processo subseqüente de afirmação institucional do MP e 
de avanços na regulamentação legislativa dos novos interesses 
e direitos (ARANTES, 1999, p. 87).

Um dos exemplos de texto legal que tutela o instituto da 
resolução de conflitos coletivos é Código de Defesa do Consumidor 
(CDC), de acordo com o artigo 81, parágrafo único, os direitos difusos 
são aqueles “transindividuais de natureza indivisível de que sejam 
titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato” 
(ARANTES, 1999, p. 88), e que geram efeitos da coisa julgada no 
sentido Erga Omnes, ou seja, contra todos, a não ser que a petição 
for considerada improcedente por ausência dos requisitos necessários 
(ARANTES, 1999, p. 87). 

Os direitos difusos são considerados os que detêm a mais 
vasta transindividualidade real, e têm como particularidades “a 
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indeterminação dos sujeitos titulares”, uma impossibilidade de divisão 
mais ampla, a indisponibilidade e a presença de conflitos (GASTALDI, 
2014, online). Podem ser citados como exemplo de direitos difusos: 
a proteção de comunidades indígenas e quilombolas, da criança, 
adolescente, deficientes e idosos (GASTALDI, 2014, online). Ainda de 
acordo com Arantes:

O reconhecimento legal de certos direitos difusos e coletivos 
tem outra implicação: a possibilidade de judicialização de 
conflitos políticos. Como veremos adiante, alguns direitos 
difusos e coletivos estão relacionados a políticas públicas 
e, portanto, ficam na dependência da ação governamental 
para serem efetivados. O ordenamento jurídico liberal 
clássico não desconhecia tais interesses e os conflitos em 
torno da sua aplicação prática. Ele apenas os reservava à 
esfera políticorepresentativa. Constitucionalizá-los também 
não significa necessariamente garantir sua efetividade. 
Constituições podem pairar solenes sobre a realidade sem que 
o processo político seja capaz de trazê-las à terra. Novidade no 
caso brasileiro recente é a possibilidade de tais conflitos, antes 
restritos à esfera política, ganharem foro judicial e receberem 
solução mediante a aplicação técnica do direito. A este novo 
(des)encaminhamento de conflitos de interesse, da política 
para a Justiça, é que podemos denominar de judicialização da 
política (ARANTES, 1999, p. 87-89).

Pela definição dada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal 
e dos Territórios (DISTRITO FEDERAL, s.d.) se fala em direito difuso, 
quando há a presença de um direito indivisível, onde inexiste a 
possibilidade de se identificar o autor, portanto a satisfação deve ser de 
todos, são exemplos o direito à paz, segurança e meio ambiente. De 
acordo com as lições de Grinover (1984 apud GASTALDI, 2014, online), 
são considerados direitos difusos os que representam interesses 
que não possuem “apoio em uma relação base bem definida”, o 
que determina o vínculo entre os indivíduos são fatores estritamente 
genéricos, como morar em uma mesma região, consumir igualmente 
um determinado produto, etc.
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2 O RECONHECIMENTO DA ORDEM 
URBANÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL COMO DIREITOS DIFUSOS

Ante o entendimento de cidade como um ambiente artificial, a 
concentração urbana é composta por indivíduos, interações sociais e 
bens, envolvidos em um momento histórico, a cidade tem ainda uma 
característica essencial: a ideia de ordem. Com objetivo de indicar 
diretrizes para estabelecer uma organização urbana que leve a uma 
cidade que proteja seu patrimônio histórico, urbanístico e ambiental, 
deverá ser tomado como ponto de partida os direitos difusos (BATISTA 
JÚNIOR, 2010).

O conceito abstrato de ordem urbanística se biparte em ordem 
urbanística entendida como “ordenamento normativo relativo a um 
segmento específico da totalidade do sistema jurídico”, sendo utiliza-
da também como meio que liga a matéria e a finalidade da tutela pro-
cessual coletiva; já a ordem urbanística tida como reflexo da interação 
social existente na realidade urbana é uma “figura impregnada não 
apenas de uma índole representacional ou descritiva, mas também 
de uma dimensão prescritiva, gerada por um suporte normativo que 
fornece o paradigma aplicável” (BRASIL, 2011, p. 167).

Quanto ao conceito material de ordem urbanística, tem-se a 
definição de que esse “compreende o feixe de situações e direitos que 
compõem a esfera do direito urbanístico”. A ordem urbanística trabalha 
a incorporação do conjunto de matérias do direito urbanístico com 
enredo de sustentabilidade, exclusivamente orientada pela lei, com 
escopo de promover as funções sociais da cidade (BRASIL, 2011, p. 
168). De acordo com Marchesan (2007, p. 50 apud FALAVIGNO, 2010, 
p. 03) o chamado patrimônio cultural pode ser definido como todos os 
bens materiais e imateriais que uma sociedade possua, sendo uma 
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“peculiar condição de estabelecer diálogos temporais e espaciais 
relacionados àquela cultura, servindo de testemunho e referência às 
gerações presentes e futuras”, sendo merecedores de certa tutela 
estatal por se trataram de bens públicos oriundos de um sentimento 
de valor incondicional. 

O direito ao patrimônio cultural é oriundo da terceira dimensão 
dos direitos fundamentais, conhecidos como direitos transindividuais, 
cuja titularidade é difusa e coletiva (SARLET, 1998 apud FALAVIGNO, 
2010). Tanto a ordem urbanística, quanto o patrimônio cultural são 
resguardados como direitos difusos (BATISTA JÚNIOR, 2010). Ainda 
segundo Batista Júnior,

Se colocarmos em relevo a ideia de bem, teremos de 
vislumbrar a noção de bem individualizado, a exemplo de bem 
imóvel pertencente a um sujeito de direito e, de outra parte, uma 
coletividade de indivíduos e de bens que não estão vinculados 
por uma relação de domínio particular: a cidade. Ou seja, 
uma coletividade que constitua uma «ordem urbanística». Um 
conjunto de relações entre pessoas, funções e bens. A ordem 
urbana, portanto, não pode ser apropriada por indivíduos.

E, por outro lado, se a cidade é meio ambiente artificial, e é 
um composto de bens ambientais, é ela, por conseguinte, bem 
ambiental enquanto complexo desses bens menores.

Nestes termos, ressalte-se que se o bem é adjetivado como 
ambiental, a sua proteção será orientada por pretensões que 
tenham por base o interesse difuso. Nessa oportunidade 
convém ressaltar que os bens ambientais são bens sobre os 
quais recai o caráter de interesse difuso. Ou melhor, têm eles um 
conteúdo de que os sujeitos titulares são indeterminados. Essa 
é a noção primordial subjetiva dessa modalidade de interesse 
(BATISTA JÚNIOR, 2010, online).

Os direitos e/ou interesses difusos são entendidos como 
“metaindividuais”, ou seja, ainda não atingiram o “grau de agregação 
e organização necessários à sua afetação institucional junto a certas 
entidades ou órgãos”, sobejam em condição fluída, espalhados entre 
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a sociedade civil. Esses interesses são caracterizados pela incerteza 
quanto aos sujeitos titulares, pela unidade do objeto, pela presença 
de uma litigiosidade interna e pela modificação causada pelo tempo 
(MANCUSO, 1998, p. 124-125 apud BATISTA JÚNIOR, 2010, online).

O entendimento de que a ordem urbanística e o patrimônio 
cultural são direitos difusos ganhou mais intensidade com o surgimento 
do Estatuto da Cidade, que por meio de seu artigo 54 determina que a 
Ação Civil Pública é um meio de defesa da ordem urbanística (BATISTA 
JÚNIOR, 2010). De acordo com Falavigno:

A primeira Constituição brasileira a fazer referência ao 
patrimônio cultural foi a de 1934, em seu artigo 10, inc. III, o qual 
estabelecia a competência concorrente entre União e Estados 
para protegerem as belezas naturais e monumentos históricos 
nacionais, evitando sua evasão. No Código Penal de 1940, 
havia a definição das condutas nocivas ao patrimônio cultural, 
tipificando-as e criminalizando-as nos artigos 165 e 166, hoje 
tacitamente revogados pelos artigos 62 e 63 da Lei 9.605/98. 
A Constituição de 1946 retrocedeu o tratamento destinado 
ao patrimônio cultural, abordando-o em norma meramente 
programática através do artigo 175. A inovação da Constituição 
de 1967 foi incluir, entre os bens a serem protegidos pelo Poder 
Público, as jazidas arqueológicas. O texto era o do artigo 172, 
posteriormente movido, na íntegra, para o art. 181, através da 
emenda Constitucional número 01/69. Tratando-se da Lei Maior 
atual, tem-se que a definição dos bens culturais se encontra 
expressa artigo 216. Nos incisos, encontra-se um rol não 
taxativo das formas de manifestação cultural merecedoras de 
tutela especial por parte do constituinte. É importante frisar que 
o direito ao patrimônio cultural está incluído no Título VIII da 
Constituição, que determina o bem-estar social e a qualidade 
de vida da sociedade (FALAVIGNO, 2010, p. 5-6).

No que tange à competência legislativa, observa-se certa 
competência concorrente expressa na Constituição federal de 1988, 
aos municípios compete à observância quanto à legislação estadual 
e federal, é responsabilidade do município, por exemplo, observar “a 
conservação da história da cidade, estabelecendo-se nesse sentido o 
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Plano Diretor”. No que se refere à chamada competência material, tem-
se a “fiscalização, prevenção e recuperação do patrimônio”, que de 
acordo com o artigo 23, incisos III, IV e V são de competência “comum 
entre todos os entes da união” (FALAVIGNO, 2010, p. 06). De acordo 
com Fiorillo:

[...] em 1965, no Brasil, já existia a defesa do direito metaindividual, 
em decorrência do procedimento previsto na Lei n° 4.717, a Lei 
da Ação Popular (LAP), declarando que a ação popular tinha 
por fim resguardar direito metaindividual, a saber, o erário, “[...] 
e quem o fazia – o autor popular – ingressava com uma ação 
para discutir um conflito que dizia respeito à coletividade, de 
forma que esse autor popular não se caracterizava como um 
substituto processual, na medida em que não defendia apenas 
direito de terceiro, mas próprio também”. A LAP foi, assim, 
o primeiro diploma legal que, embora debatesse temas de 
direito tipicamente instrumental, destacou questões de direito 
material de ordem fundamental. Isso culminou numa evolução 
doutrinária até a publicação da Lei n° 6.938/1981, a Lei da 
Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), a qual cuidou de 
definir o meio ambiente, num caráter interativo de inúmeras 
ordens, representando um impulso bastante considerável na 
proteção dos direitos metaindividuais. Nesse passo, com a 
edição da Lei n° 7.347/1985, a Lei da Ação Civil Pública (LACP), 
colocou-se à disposição um aparato processual ainda maior 
toda a vez que houver lesão ou ameaça de lesão ao meio 
ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, 
estético, histórico turístico e paisagístico (FIORILLO, 2011, p. 6 
apud BLANCK, 2014, online).

O constituinte de 1988, não só autorizou a tutela dos direitos 
individuais, já prevista, como também “admitiu a tutela dos direitos 
coletivos”, reconhecendo a subsistência de uma terceira espécie 
de bem, no que se refere ao bem ambiental, “quando consagrou a 
existência de um bem de uso comum do povo” (BLANCK, 2014, online).

Existem ainda instrumentos judiciais e administrativos que tem 
como escopo a proteção do patrimônio cultural, são eles o tombamento, 
o inventário, a desapropriação, o zoneamento, a transferência do 
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direito de construir e o direito de preempção. Segundo Rodrigues 
(2005, p. 273 apud FALAVIGNO, 2010, p. 08) o tombamento é um ato 
administrativo onde o poder público aduz “o valor cultural de coisas 
móveis ou imóveis”, as catalogando no respetivo Livro Tombo. O 
inventário traduz-se como um tipo de “cadastro dos bens culturalmente 
valorados”, no que se refere ao patrimônio material deve-se buscá-lo 
“tanto nas coletividades quanto nos locais privados e descrevê-los, de 
forma a ter sua existência verificada” (FALAVIGNO, 2010, p. 09). 

Na desapropriação, o Estado confisca determinado bem 
particular para conservá-lo enquanto patrimônio cultural; já o 
zoneamento diz respeito ao Plano Diretor que é “um dos instrumentos 
para promoção da proteção ambiental”, a exemplo áreas onde fica 
vedado qualquer tipo de construção, devido à presença de bens 
detentores de relevância cultural. A preempção “consiste na limitação 
ao direito sobre a livre disposição da propriedade urbana” (FALAVIGNO, 
2010, p. 10-12).

3 O MINISTÉRIO PÚBLICO E A CURADORIA 
DA ORDEM URBANÍSTICA E DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Onde se nota a omissão do Poder Executivo na proteção de 
bens relacionados à ordem urbanística e ao patrimônio cultural, 
existe a possibilidade da tutela de tais patrimônios ser realizada pelo 
Judiciário e Ministério Público com escopo de garantir a proteção 
dos bens culturais da nação, que configuram um direito fundamental 
de todo o indivíduo. “Há várias possibilidades a serem aventadas, 
como a ação civil pública, os termos de ajustamento de conduta, as 
recomendações, etc.”, todos meios de ação do Ministério Público na 
curatela do patrimônio cultural (FALAVIGNO, 2010, p. 12).
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A Lei Nº 6.938/81, que trata da Política Nacional do Meio Am-
biente, estabeleceu em caráter inovador a possibilidade de o Minis-
tério Público apresentar ações judiciais de natureza civil com escopo 
de recuperar ou impedir lesões ao ambiente (COSTA, 2016). A Lei Nº 
7.347/85 (Ação Civil Pública) “efetivou a possibilidade de intervenção 
do Ministério Público Federal ou Estadual nesse mesmo tema, com a 
disciplina processual da ação civil pública e do inquérito civil” (BRASIL, 
1985 apud COSTA, 2016, p. 40). A partir da promulgação da Carta 
Magna de 1988, o Ministério Público passou a exercer um novo papel 
em todo o país, sendo responsável por importantes funções (COSTA, 
2016, p. 41).

De acordo com o disposto na atual Constituição, o Ministério 
Público é uma instituição infindável, primordial para realização da 
função jurisdicional do Estado, que atua na defesa da ordem jurídica, 
da democracia e dos interesses da sociedade (MIRANDA, online). 
De acordo com o artigo 129 da Constituição Federal de 1988, 
compreendem-se como funções institucionais do Ministério Público:

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público:

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da 
lei;

II - zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos 
serviços de relevância pública aos direitos assegurados nesta 
Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 
garantia;

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 
proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 
outros interesses difusos e coletivos;

IV - promover a ação de inconstitucionalidade ou representação 
para fins de intervenção da União e dos Estados, nos casos 
previstos nesta Constituição;

V - defender judicialmente os direitos e interesses das 
populações indígenas;
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VI - expedir notificações nos procedimentos administrativos de 
sua competência, requisitando informações e documentos para 
instruí-los, na forma da lei complementar respectiva;

VII - exercer o controle externo da atividade policial, na forma da 
lei complementar mencionada no artigo anterior;

VIII - requisitar diligências investigatórias e a instauração de 
inquérito policial, indicados os fundamentos jurídicos de suas 
manifestações processuais;

IX - exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde 
que compatíveis com sua finalidade, sendo-lhe vedada a 
representação judicial e a consultoria jurídica de entidades 
públicas (BRASIL, 1988).

Por conta das mudanças legislativas que ocorreram, sobretu-
do nos últimos 20 anos, ao Ministério Público incumbiram-se novas 
atribuições, dentre elas pode-se citar a Ação Civil Pública. Através da 
Ação Civil Pública, o Ministério Público “tem a possibilidade de acio-
nar o poder judiciário para promover a defesa dos direitos transindivi-
duais”, também chamados de direitos difusos (ARANTE, 1999, p. 84). 
A lei que decretou o instituto da ação civil pública previu a responsa-
bilidade pelos danos causados “ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagís-
tico” (ARANTES, 1999, p. 85). Ainda de acordo com os ensinamentos 
de Arantes:

Outra inovação importante da Lei no 7347/85 é a instituição da 
responsabilidade objetiva, pouco comum no direito brasileiro. 
Juridicamente, a responsabilidade objetiva torna desnecessária 
a demonstração do elemento subjetivo presente no ato lesivo ao 
interesse difuso ou coletivo. Isto é, basta que seja comprovada 
a relação de causalidade entre a ação e o dano para que o réu 
seja condenado a repará-lo, sem que se precise demonstrar a 
existência subjetiva da culpa. A Lei no 7347/85 prevê ainda a 
inversão do ônus da prova (cabe ao réu provar que não incorreu 
em erro) e a irrelevância da licitude da atividade (o responsável 
terá que responder por danos causados a direitos coletivos, 
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mesmo que sua atividade conte com a aprovação dos órgãos 
públicos competentes), (ARANTES, 1999, p. 86).

A Constituição de 1988 estabeleceu mudanças processuais 
e “de direitos substantivos introduzidas pela Lei de Ação Civil 
Pública”, e ainda ampliou o entendimento de quais direitos podem 
ser resguardados pela Ação Civil Pública, deixando uma lacuna para 
resguardar os direitos que viessem a surgir no futuro (ARANTES, 
1999, p. 87). Observa-se então que a Constituição Federal de 1988 
atribuiu ao Ministério Público a função e os meios necessários para 
atuar no resguardo dos interesses de caráter coletivo, havendo ainda 
a possibilidade de “atuar como fator de equilíbrio nas relações entre 
a Administração Pública e o administrado”, com escopo de atingir 
o ideal funcionamento da máquina estatal, a garantia dos direitos 
dos cidadãos e o perfeito funcionamento de repartição dos poderes 
(MIRANDA, s.d., p.3). 

Os promotores de justiça têm o dever de atuar na tarefa de 
resguardar o patrimônio cultural brasileiro, subsistindo ainda a pos-
sibilidade de estes adotarem “medidas preventivas ou repressivas”, 
via judicial ou extrajudicial, com objetivo de se fazer valer a legislação 
vigorante, que resguarda a integridade do patrimônio cultural e da or-
dem urbanística na esfera administrativa, cível e criminal (MIRANDA, 
s.d., p. 03). O Ministério Público emprega certos meios na proteção do 
patrimônio cultural, esses instrumentos servem para resguardar a inte-
gridade de tal patrimônio, são eles, o inquérito civil público, a recomen-
dação, o termo de compromisso de ajustamento de conduta, a ação 
penal pública e já citada, ação civil pública (MIRANDA, s.d., p. 4-6).  

De acordo com Brasil (2011, p. 175), a inserção da ordem 
urbanística entre os bens jurídicos sujeitos a tutela do Ministério 
Público através da ação civil pública foi, sem sombra de dúvidas, um 
avanço importante na criação de um sistema brasileiro do resguardo 
dos direitos e garantias transindividuais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O patrimônio e a ordem urbanística são elementos essenciais 
na construção da identidade de uma nação, portanto, os direitos 
difusos transindividuais servem como uma base na busca pela 
garantia de proteção, promoção e restauração do patrimônio cultural. 
Ao Ministério Público, uma vez curador dos direitos coletivos ou 
intermediador dos conflitos de caráter coletivo, ficou incumbido o 
dever de tutelar o patrimônio cultural. 

Através de mecanismos jurídicos, como por exemplo, a ação 
civil pública, o Ministério Público atua para garantir a proteção de tais 
bens, a atribuição e as mudanças trazidas pelo texto constitucional 
de 1988 foram imprescindíveis para viabilizar a atuação do Ministério 
Público na garantia de direitos e proteção do patrimônio. Fica evidente, 
portanto, a importância da atuação do Ministério Público na proteção 
da ordem urbanística e do patrimônio histórico e cultural do país. É 
dever do Estado e da sociedade civil organizada fomentar projetos 
de proteção e conservação do patrimônio histórico cultural, tendo as 
práticas educativas profunda relevância nesse sentido.

Tendo em vista que a ordem urbanística e o patrimônio 
histórico-cultural é um direito difuso, passa a ser dever do Poder 
Judiciário, Ministério Público e de cada cidadão zelar pela integridade 
do patrimônio ambiental, histórico e cultural, presentes no território 
brasileiro. É de suma importância manter viva a memória do passado, 
através da proteção a tais bens de caráter coletivo.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

No pós-2º Guerra, o mundo se viu diante de uma questão 
delicada, em uma Europa devastada por conflitos, muitos decidiram 
migrar de um país para outro e até entre continentes. Em um cenário 
de violência generalizada e graves violações aos Direitos Humanos é 
perfeitamente compreensível que as pessoas fujam por temor de ter 
seu bem mais precioso violado: a vida. Assim surge a condição de 
refugiado, ou seja, aquele que por temor de ser perseguido ou que corra 
risco de vida em seu país de origem decida abandoná-lo e enfrentar 
todos os riscos cruzando fronteiras na busca pela sobrevivência.

Atualmente, o mundo se vê diante de uma das maiores ondas 
de imigração dos últimos anos, a chamada crise dos refugiados se dá 
por conta de fatores como conflitos, guerras e violações aos Direitos 
Humanos. Há também aqueles que migram por razões econômicas, 
os chamados migrantes se deslocam voluntariamente em busca de 
melhores condições de vida. Porém, na busca pela garantia de direitos, 
é imprescindível distinguir os refugiados dos migrantes e ainda, merece 
total atenção o fato de que aqueles que migram fugindo da fome e 
desastres naturais são refugiados e não migrantes, embora a leitura 
fria das definições dê a entender o contrário.

Os refugiados da fome são aqueles indivíduos que se veem 
diante de uma situação concreta de violação do Direito Humano 
à Alimentação Adequada (DHAA), uma vez que essa é a causa de 
sua migração forçada. Existem, em âmbito nacional e internacional, 
instrumentos do direito que tem como escopo garantir a dignidade 
humana daqueles que se encontram na condição de refugiados. Diante 
de um cenário de repulsa aos acometidos por essa tragédia humana 
é de suma importância discutir tal tema, na busca pela garantia da 
dignidade da pessoa humana. Na elaboração desse estudo foi de 
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suma importância à utilização de textos, artigos, monografias e das 
plataformas ONUBRASIL e ACNUR.

1 DEFINIÇÃO E CONSIDERAÇÕES EM TORNO 
DOS TERMOS REFUGIADO E MIGRANTE

De acordo com a Convenção de Genebra, refugiado é todo 
o indivíduo que pelo medo de ser perseguido por conta de causas 
relacionadas à etnia, à nacionalidade, à religião, grupo social ou 
posicionamento político é forçado a sair de seu país de origem e não 
pode, por conta de alguma ameaça e de não encontrar proteção em 
seu país, incluindo aqueles que não possuem nacionalidade, retornar 
a sua nação de origem. A legislação brasileira prevê ainda, como 
refugiados “as vítimas de violação grave e generalizada dos direitos 
humanos” (IMDH, 2012, online).

Os refugiados são especialmente caracterizados e protegidos 
pelo direito internacional. São refugiados os indivíduos que saíram 
de seus países em razão de determinados temores de perseguição, 
abuso, violação e outras situações que desestruturaram a ordem 
pública, necessitando então de certa “proteção internacional”. As 
situações vivenciadas por esses indivíduos são tão perigosas e árduas 
que estes decidem atravessar fronteiras com outros países em busca 
de sobrevivência. A impossibilidade de retorno ao país de origem leva 
o indivíduo a buscar por refúgio, contra essas pessoas “a recusa de 
refúgio pode ter consequências potencialmente fatais para suas vidas” 
(ONU BRASIL, 2016, online).

Guerras, violência e perseguições foram as principais causas 
que resultaram no deslocamento forçado no mundo em 2017, atingindo 
um novo recorde, cerca de 68,5 milhões de pessoas foram obrigadas a 
abandonar seus países de origem. Esse aumento foi ocasionado pela 
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“crise na República Democrática do Congo, pela guerra do Sudão do 
Sul e pela ida de milhares de refugiados rohingya de Mianmar para 
Bangladesh”, sendo os países em desenvolvimento os que mais 
recebem refugiados (ONUBRASIL, 2018). Dentre as quase 70 milhões 
de pessoas em situação de fuga de seus países de origem, 16,2 milhões 
“foram deslocados pela primeira vez em 2017 ou já viviam em situação 
de deslocamento forçado” e devido a determinadas circunstâncias se 
deslocaram mais de uma vez (ONU BRASIL, 2018, online). 

Ademais, são cerca de 40 mil indivíduos sendo deslocados 
por dia, ou um a cada dois segundos. Os refugiados “que tiveram de 
deixar seus países para escapar do conflito e da perseguição somam 
25,4 milhões dos 68,5 milhões de deslocados contra sua vontade”, são 
2,9 milhões de refugiados a mais do que o registrado no ano de 2016 
(ONU BRASIL, 2018, online). Ainda de acordo com o Alto Comissariado 
das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR):

O relatório Tendências Globais revela que as percepções sobre 
deslocamento forçado nem sempre correspondem à realidade. 
A noção de que as pessoas deslocadas estão principalmente em 
países do Hemisfério Norte é uma das suposições desmitificadas 
pela publicação. Os dados, na verdade, mostram o oposto — 
85% dos refugiados estão nos países em desenvolvimento, 
muitos dos quais são extremamente pobres e recebem pouco 
apoio para cuidar dessas populações. Quatro em cada cinco 
refugiados permanecem em países vizinhos aos de seus locais 
de origem. O deslocamento em grande escala através das 
fronteiras também é menos comum do que sugere a estatística 
global de 68,5 milhões. Quase dois terços das pessoas forçadas 
fugir são deslocadas internas e continuam vivendo dentro de 
seus próprios países. Dos 25,4 milhões de refugiados, pouco 
mais de um quinto são palestinos sob os cuidados da UNRWA, 
a Agência da ONU para Refugiados da Palestina. Entre o 
restante, que está sob o mandato do ACNUR, dois terços vêm de 
apenas cinco países: Síria, Afeganistão, Sudão do Sul, Mianmar 
e Somália. O fim do conflito em qualquer uma dessas nações 
tem o potencial de influenciar significativamente o quadro mais 
amplo de deslocamento global (ONUBRASIL, 2018, online).
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A maior parte dos “refugiados vive em áreas urbanas”, sendo 
que 58% não estão em “acampamentos ou em áreas rurais”. O 
relatório aponta ainda que a maior parte dos deslocados é jovem, 
sendo 53% crianças muitas vezes desacompanhadas ou sem suas 
famílias. São poucos os países que “são ponto de origem de grandes 
deslocamentos”, mas também é pequena a quantidade de países 
que recebem refugiados: “a Turquia continuou sendo o país que 
mais acolhe refugiados em números absolutos, com uma população 
de 3,5 milhões de refugiados, principalmente sírios” (ONU BRASIL, 
2018, online). Em torno de 63% de todas as pessoas refugiadas se 
encontravam, em 2017, em 10 países (ONU BRASIL, 2018, online). 
Ademais, a solução para crise dos refugiados é complexa, pois são 
as guerras e conflitos as principais causas do deslocamento forçado 
(ONU BRASIL, 2018, online).

É preciso distinguir ainda, sob risco de violação de direitos, 
os refugiados, os migrantes, os solicitantes de refúgio, as pessoas 
internamente deslocadas e os apátridas (ONU BRASIL, 2018, online). 
No que se refere aos deslocados internamente, em 2017 eram cerca de 
40 milhões de indivíduos nessa situação, esse deslocamento se deu 
por conta de conflitos armados, da violência e de violações sistemáticas 
aos direitos humanos. A Colômbia foi o país, em 2017, com mais 
deslocados internamente, somando cerca de 7,7 milhões de indivíduos. 
A Síria foi o segundo país com mais deslocados internamente, cerca 
de 6,2 milhões de pessoas de pessoas no final de 2017 (ACNUR, 2017, 
p. 33). Destarte, a pessoa internamente deslocada é o indivíduo que foi 
obrigado a deixar seu lar e se deslocar dentro de seu país, “em busca 
de proteção e segurança” (ONU BRASIL, 2018, online).

O solicitante de refúgio é aquele indivíduo que “solicitou 
individualmente o status de refugiado e está aguardando o resultado de 
seu parecer” (ONU BRASIL, 2018, online). Em 2017 foram cerca de 1,2 
milhões de solicitações de refúgio em 162 países do mundo (ACNUR, 
2017, p. 39). O Apátrida é indivíduo que não possui nacionalidade de 
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nenhum país “e, consequentemente carece dos direitos humanos e 
do acesso aos serviços daqueles que têm cidadania” (ONU BRASIL, 
2018, online). As pessoas apátridas não possuem a nacionalidade 
de nenhum Estado, muitas vezes os apátridas são considerados um 
problema invisível, vivendo a margem das sociedades, o que dificulta 
o reconhecimento de tal problema (ACNUR, 2017, p. 51).

Por sua vez o termo migrante jamais deve ser confundido 
com refugiado, uma vez que a não distinção pode levar a “sérias 
consequências para vida e segurança de refugiados” (ONU BRASIL, 
2016, online). A migração é entendida como um processo voluntário, 
onde o indivíduo atravessa fronteiras (ou não) em busca de “melhores 
oportunidades econômicas”, podendo retornar aos seus países de 
origem, o que não é p caso dos refugiados (ONU BRASIL, 2016, 
online). Ainda de acordo com o sítio eletrônico da ONU Brasil:

Desfocar os termos “refugiados” e “migrantes” tira atenção da 
proteção legal específica que os refugiados necessitam, como 
proteção contra o refoulement e contra ser penalizado por cruzar 
fronteiras para buscar segurança sem autorização. Não há nada 
ilegal em procurar refúgio – pelo contrário, é um direito humano 
universal. Portanto, misturar os conceitos de “refugiados” e 
“migrantes” pode enfraquecer o apoio a refugiados e ao refúgio 
institucionalizado em um momento em que mais refugiados 
precisam de tal proteção. Nós precisamos tratar todos os seres 
humanos com respeito e dignidade. Nós precisamos garantir 
que os direitos humanos dos migrantes sejam respeitados. Ao 
mesmo tempo, nós também precisamos fornecer uma resposta 
legal e operacional apropriada aos refugiados, por conta de sua 
situação difícil e para evitar que se diluam as responsabilidades 
estatais direcionadas a eles (ONUBRASIL, 2016, online).

Os fatores que ocasionam a migração são complexos e varia-
dos, os “migrantes podem deslocar-se para melhorarem suas condi-
ções de vida por meio de melhores empregos ou, em alguns casos, por 
educação” e outras razões (ONU BRASIL, 2016, online). Existem tam-
bém os que se deslocam por conta de desastres naturais, pela fome 



170

s u m á r i o

e extrema pobreza, mas os refugiados da fome não são migrantes por 
razões econômicas, esses indivíduos são considerados, pelo direito 
internacional, refugiados (ONU BRASIL, 2016, online). Os migrantes 
são resguardados pela legislação internacional que versa sobre di-
reitos humanos, a proteção aos migrantes “deriva de sua dignidade 
fundamental enquanto seres humanos” (ONUBRASIL, 2016, online).

2 O ESTATUTO DOS REFUGIADOS DE 
1951 E SUA IMPORTÂNCIA DIANTE 
DO ATUAL CENÁRIO MUNDIAL

As questões envolvendo os refugiados tem sido objeto de 
grande discussão nos últimos anos, no cenário mundial devido ao 
aumento do fluxo migratório, por conta das sucessivas violações a 
dignidade humana e “pela crescente violência na sua contenção”, 
apesar dos refugiados se encontrarem em situação de vulnerabilidade 
(SILVA, 2017, p.16). No decorrer da história, situações de conflito e 
perseguição foram responsáveis pelo movimento de migração forçada, 
mas atualmente pode-se observar uma multiplicidade de fatores 
relacionados aos processos de deslocamentos forçados, tornando 
“complexa a realidade dos refugiados” (WARMINGTON, 2010, p. 473-
500 apud SILVA, 2017, p.163).

Com o término da Primeira Guerra Mundial e o início da cha-
mada Revolução Russa, o aumento do contingente de refugiados no 
continente europeu deu início a uma discussão em torno da proteção 
desses indivíduos. No ano de 1921, através do Conselho da Socie-
dade das Nações Unidas, “surgiu o primeiro Alto Comissariado para 
Refugiados” (SILVA, 2017, p. 164). Do ponto de vista jurídico a pro-
teção dos refugiados “foi estabelecida em 1951 com a formulação 
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do Estatuto dos Refugiados das Nações Unidas”, porém esse docu-
mento do direito internacional tratava apenas dos fluxos de refugiados 
anteriores ao ano de 1951 e à previsibilidade de que os Estados só 
receberiam os fluxos migratórios oriundos da Europa, logo “não existia 
a obrigatoriedade de aceitar refugiados de outros continentes” (SILVA, 
2017, p. 164). 

As mudanças jurídicas que levaram a proteção dos refugiados 
e a extinção das restrições foram, com o passar dos anos, “ganhando 
definições mais próximas das diferentes realidades e desafios dos 
refugiados ao redor do mundo” (RAMOS, 2011, p. 15-44 apud SILVA, 
2017, p. 163). Ainda segundo Silva:

A partir da origem dessa proteção jurídica internacional, os 
refugiados passaram a fazer parte, no âmbito das discussões 
sobre migrações, das migrações forçadas, diferenciando-se 
dos critérios que institucionalizariam as migrações voluntárias. 
Atualmente, as discussões em relação aos refugiados e direitos 
dos outros migrantes têm como origem o desrespeito e a 
vulnerabilidade. O Estatuto dos Refugiados destaca-se como 
um elemento dissonante nessa lógica desumana das restrições, 
da criminalização e da violência na mobilidade humana, 
desenvolvidas desde o final da década de 1970. O Estatuto 
tornou-se, também, um elemento norteador e de esperança, 
desde a massificação da irregularidade da migração imposta 
por diferentes países, sofrendo tentativas de restrições e 
revisões quanto à sua legitimidade (SILVA, 2017, p. 164).

Observando esse contexto, nota-se a necessidade de se criar 
instrumentos jurídicos, em âmbito nacional e internacional, que garan-
tam direitos aos migrantes e refugiados. “A questão migratória, assim 
como outros parâmetros de cunho social, cada vez mais, tem eviden-
ciado um contexto em expansão”, onde diversos direitos e garantias 
são cada vez mais contestados e violados (SILVA, 2017, p. 164).

A Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951 é um 
instrumento do direito internacional que “define em caráter universal a 
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condição de refugiado e explicita seus direitos e deveres” (MILESI, 2012, 
online). Contudo, essa Convenção “estabelecia um limite temporal”, 
somente abarcando os fatos ocorridos anteriormente a 1º de janeiro 
de 1951, essa convenção se tornou ineficiente diante de violações de 
direitos no pós-2º Guerra Mundial, sobretudo no período da chamada 
Guerra Fria. Devido a essa questão, houve um aperfeiçoamento da 
convenção que se deu através do protocolo de 1967. O Brasil somente 
aderiu ao Protocolo de 1967 em 1972 extinguindo assim a limitação 
temporal (MILESI, 2012, online). Ainda segundo Milesi:

A definição de refugiado adotada pela Declaração de 
Cartagena, em 1984, caracteriza-se por sua amplitude se 
comparada à Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967. A idéia 
de perseguição individualizada por motivos de raça, religião, 
nacionalidade, opiniões políticas ou pertença a certo grupo 
social é transcendida a partir da Declaração. A categoria de 
refugiados passa então a incluir aquelas pessoas que deixaram 
seu país de origem por causa da guerra, da violação massiva 
de direitos humanos ou de causas similares. A Declaração, 
portanto, se traduz num instrumento internacional de expressiva 
referência no âmbito da conceituação de “refugiado”. Como 
resultado de um acordo entre os países da América Central e, 
portanto, ainda que sem a força da Convenção, inspirou atitudes 
e posturas dos países da região, em favor do reconhecimento da 
condição de refugiado a partir de seus termos. Tais instrumentos 
representam um movimento de internacionalização, traduzido 
na ideia de que a proteção dos direitos humanos não pode, nem 
deve, estar limitada ao domínio reservado de cada Estado, uma 
vez que revela tema de legítimo interesse internacional (MILESI, 
2012, online).

A Constituição Federal de 1988 proclama em seu texto “que o 
Brasil tem como fundamentos a cidadania” e a dignidade humana (art. 
1º) e que no que se refere às relações internacionais, esse será regido 
“pela prevalência dos direitos humanos (art. 1º) e pela concessão 
de asilo político (art. 4º, inciso X)” (MILESI, 2012, online). O artigo 5º 
da Carta Magna de 1988 aduz ainda que brasileiros e estrangeiros 
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residentes no país serão tratados igualmente, sendo assegurados 
todos os direitos e garantias constitucionais (MILESI, 2012, online).

O surgimento da Lei nº 9.474/97 (Estatuto dos Refugiados) 
significou um grande avanço na proteção e garantia dos direitos 
humanos e o comprometimento do Brasil com o drama vivenciado pelos 
refugiados. Sobressaem-se enquanto características do citado diploma 
legal: “a criação do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE) – 
órgão colegiado responsável por analisar e declarar a condição de 
refugiado -; a concessão de documento de trabalho e a abertura à 
implementação de políticas públicas para a integração dos refugiados” 
(MILESI, 2012, online). A lei 9.474/97 representa um progresso na 
positivação em âmbito nacional na legislação internacional referente 
a refugiados, possibilitando também a discussão em torno do dever 
de garantir os Direitos Humanos aos refugiados (MILESI, 2012, online). 

A Lei 9.474/97, sancionada pelo então presidente da república 
Fernando Henrique Cardoso, é “dividida em oito títulos, dezessete 
capítulos, três seções e 49 artigos”. O título I traz as características 
que definem o refúgio, no que tange a conceituação, a extensão, 
a exceção e a situação jurídica dos refugiados. O título II “trata do 
ingresso no território nacional e do pedido de refúgio”. O título III versa 
sobre o CONARE (Comitê Nacional para os Refugiados). O título IV 
explicita o processo de refúgio no que tange ao procedimento. O título 
V compreende “os efeitos do estatuto de refugiados sobre a extradição 
e a expulsão”. O título VI trata da interrupção ou retirada da condição 
de refugiado. O título VII “trata das soluções duráveis, como é o caso 
da repatriação, da integração local e do reassentamento”. O título VIII 
abarca as resoluções finais (LEÂO, s.d., p. 9-10).

A tragédia humana envolvendo os refugiados, atualmente, pas-
sa pela maior crise já vista desde a Segunda Guerra Mundial na última 
década, as estatísticas apontam que o número de refugiados não para 
de crescer “e em proporções em que o custo humano parece não ter 
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fim”. O fenômeno da migração forçada sempre foi observado no âmbi-
to mundial, porém nos últimos anos vem atingindo “países nunca antes 
tão afetados com o seu fluxo” (BRAGA, 2011, p. 08 apud SILVA, 2017, 
p. 164). De acordo com Castles:

A “globalização neoliberal”, que se fortificou durante a década de 
1970[...], vem imprimindo grande complexidade a esse cenário 
ao gerar uma evidente desigualdade econômica e concentração 
de riqueza no mundo. Analisando a relação dos processos 
migratórios com a globalização, percebe-se que “a globalização 
e as migrações internacionais andam de mãos dadas” (UNHCR, 
2006, p. 12, tradução nossa) e “a mobilidade humana é uma 
forma crucial de globalização” [...], sendo que, nos últimos 30 
anos, esse processo desenvolveu um grande aumento no fluxo 
migratório mundial e, em conjunto com as reconfigurações “das 
relações de poder político e militar, desde o fim da Guerra Fria, 
representa uma “mudança radical contemporânea” – uma nova 
“grande transformação” [...]” (CASTLES, 2010, p. 14-29 apud 
SILVA, 2017, p. 166).

No ano de 2015, o fenômeno intitulado como “crise dos 
refugiados” levantou uma discussão em torno dos “aspectos que vêm 
impondo desafios aos direitos humanos, desequilibrando não só os 
aspectos socioeconômicos, como também os ambientais” (SILVA, 
2017, p. 167). Atualmente é preocupante a situação que envolve 
todo um cenário de relação entre novos e antigos conflitos, agravado 
ainda por crises econômicas, pelas políticas de austeridade, pela alta 
crescente nos preços dos gêneros alimentícios e pela desigualdade 
socioeconômica (SILVA, 2017, p. 167 apud UNHCR, 2015, online).
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3 DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO 
ADEQUADA: O PROBLEMA DA FOME 
EM PAÍSES SUBDESENVOLVIDOS

O conceito do chamado Direito humano à Alimentação Adequada 
(DHAA) é oriundo do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais (PIDESC) de 1966. “Esse direito se realiza quando 
cada indivíduo, sozinho, ou em companhia de outros, tem acesso 
físico e econômico, ininterruptamente, à alimentação adequada ou 
a meios para sua obtenção”. Esse direito tem como características 
principais a sua indivisibilidade por se relacionar diretamente com 
a garantia da dignidade da pessoa humana e a indispensabilidade 
para o cumprimento de outros direitos e garantias previstos pela 
Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). Portanto, o DHAA 
está intrinsecamente ligado à justiça social e sua garantia requer a 
implementação de políticas sociais e econômicas, em âmbito nacional 
e internacional, cuja orientação se dá no sentido do combate a 
desigualdade socioeconômica, erradicação da pobreza e garantia dos 
direitos humanos a todas as pessoas (FERREIRA, 2010, p. 20).

Entende-se então que o Direito Humano à Alimentação 
Adequada compreende “o acesso de todos os indivíduos aos recursos 
e meios para produzir ou adquirir alimentos seguros e saudáveis que 
possibilitem uma alimentação” condizente com as características 
e práticas alimentares pertencentes a sua cultura, região ou etnia 
(VALENTE, 2002, p. 38, apud, FERREIRA, 2010, p. 20). O acesso à 
alimentação adequada é então essencial para sobrevivência do ser 
humano (FERREIRA, 2010). Ainda segundo Ferreira:

O desenvolvimento da ideia de Direito Humano à Alimentação 
Adequada ocorre nos níveis internacional e nacional e 
caracteriza-se por ser um processo contínuo que acompanha 
as diferentes necessidades de cada povo e de cada época. 
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Constitui uma violação deste direito a falta de proteção ativa 
do Estado contra ações de empresas ou outros atores sociais 
que impeçam a realização do direito, ou quando o Estado não 
promove mecanismos alternativos para sua garantia (FERREIRA, 
2010, p. 20).

As sucessivas crises econômicas e sociais nas quais está 
submetida a maior parte dos países subdesenvolvidos no mundo 
levam a um dos fenômenos mais preocupantes do século XXI, que é 
consequência das situações de pobreza e miséria, a fome acomete 
diversos países no mundo. A pobreza e a miséria, que são situações 
onde se nota uma violação ao chamado mínimo existencial, implicam 
“em condições precárias e miseráveis da vida caracterizadas pela falta 
de renda suficiente para satisfazer as mais básicas necessidades do 
ser humano” (TONIAL, 2009, p. 71).

Como já mencionado, o Direito Humano à Alimentação Adequada 
é previsto pelo PIDESC e esta previsibilidade se subdivide em duas 
vertentes: o direito fundamental de estar livre da fome e o direito de 
acesso à alimentação adequada. O direito de estar livre da fome se 
relaciona com o direito à vida, sendo entendido como uma norma 
absoluta, onde as condições mínimas devem ser garantidas a todos 
os indivíduos, sem levar em consideração o nível de desenvolvimento 
do Estado. O direito de acesso à alimentação adequada é mais 
amplo, pois sua realização demanda “a necessidade de constituir um 
ambiente econômico, político e social que permita às pessoas alcançar 
a segurança alimentar pelos seus próprios meios” (FAO, 2014, p. 4). 
Ainda segundo a FAO:

Os direitos humanos são universais, indivisíveis, 
interdependentes e estão relacionados entre si sem que 
nenhum deles tenha prioridade sobre o outro. Pelo fato de 
a alimentação ser uma realidade multidimensional, existem 
estreitas relações entre o direito à alimentação e outros direitos 
humanos, como por exemplo: 
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• o direito à água, pois esta faz parte da dieta alimentar e é 
necessária para produzir e cozinhar os alimentos; 

• o direito de propriedade, em particular à propriedade da terra 
e a outros recursos produtivos necessários para produzir os 
alimentos; 

• o direito à saúde, já que a adequada utilização biológica dos 
alimentos é condicionada pelo estado de saúde da pessoa e 
pela possibilidade de acesso a cuidados básicos de saúde; e 

• o direito ao trabalho e a uma remuneração justa que permita à 
pessoa satisfazer as suas necessidades básicas, entre as quais 
a alimentação (FAO, 2014, p. 7-8).

O fenômeno, ou melhor, dizendo, a tragédia da fome é entendi-
da como um “conjunto de sensações provocadas pela privação de nu-
trientes que incitam a pessoa a procurar por alimentos e cessam com 
a sua ingestão” (CONTI, 2009, p. 1). A fome se manifesta quando o 
indivíduo não obtém e consome a quantidade diária de alimentos para 
manter o funcionamento de seu organismo, considerando as exigên-
cias naturais básicas. A situação extrema da fome é também entendida 
como miséria ou penúria (CONTI, 2009, p. 1). Atualmente, cerca de 810 
milhões de pessoas no mundo convivem diariamente com o problema 
da fome, o que representa 11% da população do planeta. O crescente 
número de famintos em escala mundial se dá por conta do aumento 
de conflitos e guerras ao redor do mundo (EXAME, 2017). Das pessoas 
em estado de subnutrição, cerca de 489 milhões se encontram em 
áreas de conflito (EXAME, 2017). De acordo com Rizzo:

O problema da fome é latente nos países em desenvolvimento 
e a maior parte da população pobre e subnutrida vive nas 
áreas rurais, onde a agricultura familiar prevalece como o 
modo de organização de produção. Seguindo essa tendência, 
aproximadamente 75% da população pobre mundial vive em 
áreas rurais – essa taxa pode ser ainda maior em países de 
baixa renda. Assim, pequenos agricultores possuem quatro 
vezes mais chances de serem pobres do que qualquer outro 
indivíduo empregado em um setor diferente da economia, o 
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que respalda diretamente na sua renda e na verba que poderá 
destinar à sua alimentação e à de sua família. Vale destacar que 
90% das 570 milhões de fazendas agrícolas pelo mundo são 
geridas por esses indivíduos, sendo responsáveis por mais de 
80% da produção mundial de alimento.  O problema em geral 
recai sobre a pobreza, que faz com que não tenham boa estrutura 
de armazenamento, que se endividem para manter o cultivo, 
que precisem vender a produção em épocas desfavoráveis para 
conseguir dinheiro ou que não tenham nenhuma estrutura de 
proteção contra variáveis climáticas (RIZZO, 2017, online).

A condição de subdesenvolvimento é uma das principais 
causas das desigualdades sociais, as quais acarretam uma série 
de problemas para população pobre nos países subdesenvolvidos 
(DIONIZIO; BRASGA, 2005, p. 4335). Um sexto da população mundial 
passa fome. A grande maioria é oriunda do continente africano, e isso 
se dá por conta de fatores históricos, econômicos e climáticos, seguido 
da Ásia e América Latina. “Apesar dos altos números e da fome ser 
uma realidade nos países chamados subdesenvolvidos, aquelas 
pessoas que tentam [...] escapar migrando para outros lugares são 
sistematicamente criminalizadas” (BOLDEN, 2018, online), como se 
isso não bastasse, muitas morrem cruzando as fronteiras. 

Muitas vezes, as mortes decorrentes dessa tragédia humana 
sequer são contabilizadas. Os refugiados, da fome e desastres 
naturais, não são migrantes por razões econômicas, ou seja, a fuga 
de seus países de origem se dá, pois, a realidade não lhes oferece 
alternativa (BOLDEN, online).

Embora seja evidente que o não acesso à alimentação coloca 
em risco a existência da pessoa e que esta é uma questão 
básica de manutenção da própria vida, a Convenção de 
1951 sobre o Estatuto dos Refugiados e seu protocolo de 
1967 não consideram aqueles que fogem da fome pela via 
migratória como refugiados. Isto significa que ao chegar aos 
destinos, sobretudo aos países chamados desenvolvidos, estas 
pessoas são qualificadas como “migrantes ilegais por razões 
econômicas”. O fato de não ter amparo legal que justifique sua 



179

s u m á r i o

migração faz com que estas pessoas sofram discriminação e 
também perseguição por sua condição de “ilegal”. As vítimas 
da fome são convertidas em delinquentes. A ONU atribui a 
problemática da fome, sobretudo o aumento dos números 
nos últimos quatro anos, aos conflitos entre as populações e 
a eventos relacionados à mudança climática. No entanto, não 
mencionam que as políticas de agricultura e mudança climática 
realizadas pelos países ditos desenvolvidos são uma das raízes 
do problema que condena milhões de pessoas à morte por falta 
de alimentação adequada (BOLDEN, 2018, online).

A forma em que prospera o desenvolvimento ao redor do mundo 
e a situação dos países acometidos pela fome e pobreza evidenciam 
fatores imprescindíveis para entender as causas da fome e migração 
ao redor do mundo. Assim, o que, atualmente, é compreendido como 
um “pacto colonial” leva a percepção de que há um problema mais 
sério do que se imagina: a capacidade de produção de alimentos 
atualmente “é o dobro do total necessário para abastecer a população 
mundial”, surge o questionamento em torno do porque a fome ainda é 
uma realidade (BOLDEN, 2018, online). “Não é falta de recursos, é um 
jogo de poder que utiliza a fome como forma de sustentar uma hege-
monia econômica, social, cultural e política” (BOLDEN, 2018, online). 

Embora o acesso à alimentação seja um direito humano, os 
governos e as grandes corporações que viabilizam “o endividamento 
ilegítimo dos países” subdesenvolvidos veem esse direito como uma 
afronta ao seu “direito de dominação”. É importante levantar um 
debate que leve ao entendimento de que esses países e organizações 
mantêm populações integralmente escravizadas “à custa das mais 
básicas necessidades” e que isso configura uma grave violação aos 
direitos humanos (BOLDEN, 2018, online).
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4 O PAPEL DOS DIREITOS HUMANOS 
NA GARANTIA DA DIGNIDADE DOS 
REFUGIADOS POR RAZÕES ECONÔMICAS

A máxima da não discriminação é o princípio que norteia a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ressalta que “todos os 
seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. Vencer 
a discriminação e a xenofobia é uma das adversidades enfrentadas 
pelos refugiados, sobretudo nos centros urbanos (ONU BRASIL, 
s.d., online). Neste contexto de exposição, o indivíduo refugiado 
necessita, além de uma proteção jurídica, da proteção e ajuda social. 
“Não há como falar em garantia de direitos humanos fundamentais 
dissociando-os da esfera jurídica e da esfera de ampara da defesa 
social” (EVANGELISTA, 2015, online).

O Brasil legitima o disposto no “instituto do refúgio da Convenção 
Relativa para o Estatuto dos Refugiados e do Protocolo Adicional de 
1967”, sendo signatário desses instrumentos do direito internacional. 
A garantia de refúgio no Brasil é prevista pela Constituição Federal de 
1988, em seu artigo 1º, inciso III que define a dignidade da pessoa 
humana como fundamento da República Federativa do Brasil (SILVA 
et al., s.d., p. 8).

O princípio da dignidade humana é entendido como o que se 
encontra no topo hierárquico no que tange aos valores da Constituição 
federal de 1988, sendo um “valor-guia” dos direitos fundamentais e de 
todas as demais legislações (SOARES, 2012 apud SILVA, et al., s.d., 
p. 8). De acordo com Sodré (et al., 2015, p. 7) a Defensoria Pública 
tem um papel imprescindível para preservação e realização de tais 
direitos constitucionalmente previstos. A necessidade de existência 
de uma legislação capaz de assegurar os direitos de tais indivíduos 
de forma plena é essencial, pois o indivíduo refugiado é uma pessoa 
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possuidora de direitos “que não podem ser subjugados simplesmente 
por desatender a requisitos formais de averiguação” (EVANGELISTA, 
2015, online). Ainda segundo Evangelista:

Os problemas que os refugiados enfrentam vão muito além da 
seara legal. Há também um prisma social, um problema social, 
que é gerado pela falta de integração entre os refugiados e o país 
de destino, mais especificamente entre aqueles e os cidadãos 
do respectivo país. A partir do momento em que um diferente 
é “reconhecido” fora do seu território como um estranho, não 
há comportas para que os nativos se abram à diferença. Ao 
contrário, o diferente, o estranho, é que deve se adequar e se 
submeter às leis, costumes e crenças institucionalizados. Nesse 
quadro, não há nenhum mecanismo legal ou social capaz de 
incutir no nativo o respeito à diferença e o reconhecimento da 
identidade do outro. Eis, portanto, um fenômeno que se traduz 
em discriminação e preconceito raciais, religiosos e culturais 
(EVANGELISTA, 2015, online).

Diante desse embate, os direitos humanos atuam na defesa 
contra os abusos de poder, “tanto de entes públicos como também 
de particulares” (EVANGELISTA, 2015, online). A defesa dos direitos 
dos indivíduos refugiados não é tarefa exclusiva do Estado, cabe um 
esforço a sociedade civil no sentido de que os “resultados positivos” 
só serão alcançados se houver uma difusão coletiva da importância de 
respeitar, acolher e proteger os indivíduos refugiados. Entende-se que 
“uma política de imigração não se limita a legislar sobre a entrada”, 
mas também deve garantir a chamada integração, ultrapassando a 
meta positivação legal, garantindo no plano concreto a realização de 
direitos como educação, saúde e habitação (CASTRO, 2007, p. 73 
apud EVANGELISTA, 2015, online).

No sentido da prevalência e garantia dos Direitos Humanos, em 
1966 o Pacto São José da Costa Rica versando sobre a questão dos 
refugiados afirma em seu texto que “os direitos essenciais da pessoa 
humana não derivam do fato de ser ela nacional de determinado estado, 
mas sim ter como fundamento os atributos da pessoa humana”, o que 
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justifica a proteção internacional aos refugiados (IMDH, s.d., p. 6). 
Ainda segundo o Instituto Migrações e Direitos Humanos (IMDH):

O Brasil ainda não possui uma lei de migrações. Temos uma 
Lei de Estrangeiros, promulgada em 1980, feita em plena 
ditadura militar. A palavra estrangeiro reforça o conceito de 
alienação, de estranho, e em nada condiz com a concepção de 
proximidade, de família universal formada por seres da mesma 
espécie humana, de solidariedade, de dignidade e de respeito 
aos direitos humanos. Somos um país cuja história e cultura 
foram moldadas pelas contribuições de diferentes povos que 
chegaram em nossas terras, voluntária ou forçosamente. Todos 
eles, de diferentes maneiras, contribuíram para enriquecer a 
identidade do nosso país. Por fidelidade a esta nossa história e 
porque com ela muito aprendemos, é fundamental construirmos 
novos paradigmas legislativos (IMDH, s.d., p. 8).

Quando se fala de direitos do refugiado, observa-se a influência 
e aplicabilidade dos chamados Direitos Humanos Universais. É um 
direito dos refugiados, no que tange aos direitos humanos e destacado 
na Convenção das Nações Unidas contra Tortura, à realização do 
princípio do não retorno (OLIVEIRA; MURUCI, 2016, online). Como o 
refúgio é entendido como “um instituto de proteção e garantia do ser 
humano”, é essencial sua compreensão e alocação no rol dos Direitos 
Humanos em âmbito Internacional (JUBILUT, 2007  apud OLIVEIRA; 
MURUCI, 2016, online). 

Assim, o regime de direitos internacionais do refugiado expõe 
a não obrigatoriedade de permanência do indivíduo em seu país de 
origem, caso haja violação de seus direitos humanos básicos. Portanto 
o indivíduo refugiado tem o direito de buscar sua sobrevivência fora 
das fronteiras de seu país de origem, “pois antes de qualquer coisa a 
se pensar do refugiado, este é um ser humano” (OLIVEIRA; MURUCI, 
2016, online).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A fome, uma das causas da chamada migração forçada, é um 
problema que acomete milhões de pessoas, sobretudo nos países 
subdesenvolvidos. Os refugiados da fome, que não são migrantes 
por razões econômicas, migram de seus países em decorrência das 
situações de violação ao Direito Humano à Alimentação Adequada, 
essa violação é uma consequência da miséria e extrema pobreza. Pode-
se afirmar que o problema da fome, atualmente, não é consequência 
da falta ou insuficiência na produção de alimentos, mas sim de sua 
má distribuição. E isso se dá por conta de diversos fatores, sendo 
um deles a exploração e o chamado “colonialismo moderno”, onde 
os países desenvolvidos muitas vezes interferem e exploram os países 
mais pobres.

O Estatuto dos Refugiados de 1951 é um instrumento que tem 
com escopo assegurar direitos, garantias e proteção às pessoas na 
condição de refugiadas. Esse instrumento e diversos outros tem se 
mostrado se suam importância na garantia dos Direitos Humanos das 
pessoas refugiadas.

O mundo está diante de uma das maiores crises humanitárias 
já vistas, decorrente de conflitos na Síria, Afeganistão, Sudão do Sul 
e outros. Essas guerras e conflitos levam a uma desestruturação 
completa das condições que propiciam a vivência humana digna, 
tendo como consequências, por exemplo, a fome. É importante 
ressaltar que os refugiados são pessoas humanas em busca de sua 
sobrevivência, portanto devem ter seus direitos humanos garantidos 
e promovidos, e para isso deve haver uma legislação, cuja base seja 
princípios norteadores como a dignidade humana. É dever do Estado 
e da sociedade civil combater movimentos xenófobos, promover a 
acolhida e garantia da dignidade humana aos refugiados. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

As discussões em torno da garantia de direitos e da própria 
definição do termo refugiado tiveram início no pós-2ª Guerra Mundial, 
onde até então o mundo vivia sua mais grave crise humanitária. 
Atualmente, o mundo se depara novamente com tal problemática, 
as discussões ressurgem em meio às novas causas da busca por 
refúgio. Com base na prevalência dos Direitos Humanos cabe ao 
Direito Internacional se ater as questões que acometem os refugiados, 
se posicionado de maneira com que vincule os Estados a partir de 
uma norma geral que proteja os indivíduos refugiados, a partir dessa 
relação surge, por exemplo, o princípio do non-refoulement, que integra 
o Direito Consuetudinário Internacional.

As mudanças nas relações internacionais, bem como as 
novas causas da migração levaram o Brasil a se atualizar em termos 
de legislação, no dia 24 de maio de 2017 é promulgado então a Lei 
Nacional de Migração, com escopo de modernizar, regulamentar e 
adequar às questões envolvendo os migrantes e refugiados, surge 
então, o visto humanitário representando um grande avanço no sentido 
da garantia dos Direitos Humanos.

Diante do caos econômico-político-social em que a Venezuela se 
encontra, milhares de cidadãos venezuelanos tem buscado refúgio em 
países vizinhos, um deles o Brasil. Fugindo da fome e crise econômica 
cerca de 30 mil venezuelanos adentraram no território brasileiro e estão 
estabelecidos principalmente em Roraima, o que obrigou o Estado a 
decretar situação de emergência diante do que se pode classificar como 
crise humanitária e solicitar a ajuda do Governo Federal. Observando as 
discussões que envolvem atualmente o tema, é de suma importância 
discutir sobre os mecanismos de garantia dos Direitos Humanos 
dos indivíduos refugiados. A metodologia empregada na construção 
do presente parte do método dedutivo. Como técnica de pesquisa, 
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optou-se pela revisão de literatura sistemática, analisando-se artigos 
científicos e estudos sobre o tema proposto.

1 DELIMITAÇÃO DO TERMO REFUGIADO 
NA ESFERA INTERNACIONAL

A questão referente aos refugiados passou a ser objeto de 
discussão no começo do século XX, onde, por questões humanitárias 
tornou-se evidente a necessidade de ações garantidoras dos direitos 
daqueles que se encontram em situação de refúgio. As primeiras 
medidas internacionais no sentido de proteção dos refugiados tiveram 
origem na Liga das Nações, através da organização de um conjunto de 
acordos no âmbito internacional (ACNUR, 2011, p. 5).

Com base nos instrumentos do Direito Internacional, “os 
refugiados são classificados por categoria conforme sua nacionalidade, 
o território que deixaram e a ausência de proteção diplomática por 
parte do seu país de origem”. Considerando essa definição onde havia 
uma divisão por categorias prevalecia uma interpretação simplista 
que permitia definir facilmente a situação de refúgio (ACNUR, 2011, 
p. 5). No pós-2ª Guerra Mundial o problema referente aos refugiados 
ainda não havia sido resolvido, diante da necessidade de uma nova 
legislação internacional que redefinisse de forma mais adequada à 
condição jurídica dos refugiados surge, nesse contexto, um instrumento 
singular que contém a “definição geral das pessoas que deveriam ser 
consideradas como refugiados” (ACNUR, 2011, p. 5). 

A Convenção referente ao Estatuto dos Refugiados foi amparada 
por uma por uma Conferência de Plenipotenciários da ONU, que 
passou a vigorar a partir de 21 de abril de 1954, surge assim à chamada 
Convenção de 1951 (ACNUR, 2011, p. 5). Com o passar dos anos e 
o surgimento de novos episódios de refúgio, sendo esses originados 
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por fatores cada vez mais diversificados, ergue-se a necessidade de 
ampliação do rol de garantias dispostas na convenção de 1951. Tendo 
em vista tal necessidade, é criado em 1967 o “Protocolo relativo ao 
Estatuto dos Refugiados”. Após ser analisado, pela Organização das 
Nações Unidas, o texto do protocolo passou a vigorar partir de outubro 
de 1967 (ACNUR, 2011, p. 6).

O Direito Internacional que trata das questões referentes 
aos refugiados tem como base a definição do humanitarismo e os 
“princípios básicos de direitos humanos”, esses direitos e garantias 
surgem da indispensabilidade de institucionalizar a proteção dos 
indivíduos que são obrigados “a fugir de seus países de origem em 
virtude de perseguições à sua vida e/ou liberdade” (SOARES, 2012, p. 
35). Ainda segundo Soares:

O sistema de proteção dos refugiados foi sendo construído de 
maneira gradual - inicialmente utilizado apenas para situações 
pontuais de necessidade de acolhida de pessoas vítimas de 
perseguições e intolerâncias e, posteriormente, diante da 
verificação da permanência da necessidade de proteção, em 
virtude do surgimento de novas e graves situações geradoras 
de refúgio, consolidou-se como um sistema internacional de 
proteção com a promulgação de uma convenção base e a 
instituição de um órgão vinculado às Nações Unidas para a sua 
implementação (SOARES, 2012, p. 35-36).

O fenômeno da migração atualmente, se dá de maneira 
dramática. As situações que levam um indivíduo a “migrar do seu país 
de origem para outro lugar, de forma voluntária ou involuntária” são 
as mais diversas: guerras, conflitos, violência e violação de direitos 
humanos, perseguição política, religiosa e ideológica, grandes 
tragédias e outras (SOARES, 2012, p. 36). Nos últimos anos, o fenômeno 
da globalização deu origem a causas que instigam cada vez mais a 
migração: “o desemprego, a desorganização da economia do país e 
os desequilíbrios socioeconômicos” (SOARES, 2012, p. 36). Se esse 
processo de migração foi causado por fatores como a perseguição 
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por qualquer motivo, fuga de conflito ou da situação de fome pode-se 
observar a figura do refugiado (SOARES, 2012, p. 36). 

A situação em que se encontram os refugiados é uma das mais 
precárias e desumanas a qual está sujeito o indivíduo. Sem embargos, 
em estado de extrema vulnerabilidade, distante das estruturas emo-
cionais e afetivas que tipicamente sustentam a estrutura humana, “o 
refugiado se depara com os desafios de quem só tem a alternativa de 
recomeçar a própria vida”, com o incentivo das boas lembranças que 
lhes restam, com a “experiência dos difíceis momentos que os expul-
saram de sua pátria” e com a expectativa de que alguém os acolha e 
proteja, ou que ao menos, resguardem seu direito à vida, único bem 
que restou (PEREIRA, 2011, p. 16 apud SOARES, 2012, p. 36).

A partir do momento em que os países que ratificaram a 
Convenção de 1951 e o Protocolo de 1967, surgiu para estes a 
obrigação de respeitar e proteger os refugiados, devotando-se a acolhe-
los “garantido abrigo em seus territórios”, tendo em vista o princípio 
do non-refoulement, “sob pena de responsabilização internacional” 
(SOARES, 2012, p. 56). O chamado imigrante econômico abanda 
seu país de origem em busca de melhores condições de vida, numa 
espécie de fuga da pobreza e miséria; o refugiado foge de seu país de 
origem por conta da insegurança, perseguição e morte (CIERCO, s.d., 
p. 13). Ainda de acordo com Cierco:

Não é fácil distinguir entre ‘imigrações voluntárias’ e 
‘involuntárias’. No entanto, existem alguns pontos em comum 
entre as circunstâncias que as provocam. Os movimentos de 
refugiados produzem-se frequentemente de forma súbita, 
quando a situação se torna insuportável. Estão geralmente 
associados à perda de proteção ou de um estatuto legal. Quanto 
aos imigrantes, estes dispõem geralmente de algum tempo para 
organizar a sua partida e têm tendência a deslocarem-se para 
junto de parentes ou de amigos já instalados noutros países ou 
onde as suas aptidões profissionais correspondam a uma certa 
procura. Pelo contrário, os refugiados, no momento da partida, 
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nem sempre estão certos quanto ao seu destino. Podem 
mesmo deslocar-se para regiões totalmente desconhecidas, 
onde as comunidades locais lhes podem ser hostis (CIERCO, 
s.d., p. 13).

Os refugiados são especialmente caracterizados e resguar-
dados pelo direito internacional. O indivíduo refugiado é aquele que 
evade de seu país de origem por conta de “fundados temores de 
perseguição, conflito, violência e outras circunstâncias que perturbam 
seriamente a ordem pública e como resultado” acabam por precisar 
de certa proteção internacional (ACNUR, 2016, online). As situações 
vivenciadas por esses indivíduos são por vezes “tão perigosas e into-
leráveis” que a única saída é cruzar fronteiras (nacionais) com outros 
países em busca de proteção. Inexiste a possiblidade do indivíduo 
refugiado retornar ao seus país de origem, por conta da extrema peri-
culosidade e/ou risco para sua vida (ACNUR, 2016, online).

2 O PRINCÍPIO DO NON-REFOULEMENT 
COMO UM COSTUME INTERNACIONAL DO 
DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS

O non-refoulement é um princípio de suma importância da 
esfera do direito internacional, mais especificamente na “proteção 
internacional dos direitos humanos” e garantia dos direitos dos 
indivíduos refugiados (PAULA, 2008, p. 430). De acordo com a 
Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados (1951), o princípio do 
non-refoulement é garantidor dos direitos dos refugiados uma vez que 
nenhum Estado signatário da Convenção poderá expulsar ou rechaçar, 
de forma alguma, “um refugiado para as fronteiras dos territórios em 
que sua vida ou a sua liberdade seja ameaçada em virtude de sua 
raça, da sua religião, da sua nacionalidade, do grupo social a que 
pertence ou das suas opiniões políticas” (ONU, 1951, p. 15-16).
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No âmbito do direito internacional, o chamado refoulement 
deve ser entendido como uma categoria que abarca todos os tipos de 
institutos jurídicos relacionados “a saída compulsória do estrangeiro do 
território nacional”, também entendidos como deportação, expulsão, 
extradição e outros, sendo que sua definição leva em conta também 
a vedação da “repulsa do estrangeiro que intenta permanecer sob 
jurisdição do Estado de destino” (LUZ FILHO, 2001 apud OLIVEIRA, 
2017, p. 33). Por conta da diversidade de definições atribuídas ao 
princípio do non-refoulement esse é apontado como pertencente a pelo 
menos três desdobramentos “da proteção internacional da pessoa 
humana: o direito internacional dos refugiados; o direito internacional 
dos direitos humanos; e o direito internacional humanitário” (OLIVEIRA, 
2017, p. 33).

O princípio do non-refoulement como um costume internacional 
do Direito Internacional dos Refugiados manifesta-se, ante a 
insegurança humanitária que coloca em risco a vida dos refugiados, 
“como um instrumento que garante proteção contra a devolução 
dessas pessoas para o país onde sofrem a perseguição que originou 
a sua condição de refugiado” ou a outro país cujo seus bens mais 
preciosos, como a vida e liberdade, possam ser violados (SOARES, 
2011, online). Nesse sentido o princípio do non-refoulement é essencial 
na construção de um quadro internacional de proteção ao refugiado, 
“tal princípio é considerado a pedra angular do regime internacional 
de proteção dos refugiados” (ACNUR, 2008, p. 7 apud, SOARES 2011, 
online). De acordo com Luz Filho:

Trata-se de princípio inerente à proteção internacional do 
refugiado, compreendido pela doutrina como o pilar de 
sua aplicabilidade. Na ausência do princípio a proteção 
internacional resta vazia e ineficiente (...). A eficácia do princípio 
do non-refoulement é conditio sine qua non para a efetiva 
proteção internacional, esta última função primordial do direito 
internacional dos refugiados (LUZ FILHO, s.d., p. 179, apud, 
SOARES, 2011, online).
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Esse princípio não é passível de revogação por parte dos 
Estados, sendo considerado também como elemento integrador do 
“direito consuetudinário internacional”, portanto tem força normativa 
para vincular todos os Estados, até mesmo aqueles não signatários da 
Convenção de 1951 e do protocolo de 1967 (ACNUR, 2008, p.7 apud 
SOARES, 2011, online). Ainda de acordo com Soares:

Diante de uma solicitação de extradição de uma pessoa 
reconhecida como refugiada ou de um solicitante de refúgio, é 
provável que o Estado requerido encontre-se em um conflito de 
deveres: de um lado a obrigação de extradição que pode estar 
prevista em um acordo bilateral ou multilateral de extradição ou 
em instrumentos internacionais ou regionais que determinam 
a obrigação de extraditar ou processar; por outro lado, o 
Estado requerido deve cumprir as obrigações estabelecidas no 
Direito Internacional dos Refugiados e no Direito Internacional 
dos Direitos Humanos de não extradição de um refugiado ou 
solicitante de refúgio (SOARES, 2011, online).

A garantia de proteção advinda do non-refoulement surge com 
a solicitação do refúgio, “durante o momento da decisão de órgão 
competente ao reconhecimento da referida condição”, cessando 
apenas caso a decisão referente ao reconhecimento da condição 
de refugiado seja indeferida, ou nos casos em que a condição já 
reconhecida cessa por alguma situação legalmente prevista (SOARES, 
2011, online). Desta feita, essa não-devolução diz respeito não apenas 
ao país de origem do refugiado, mas também em relação a qualquer 
país onde o indivíduo refugiado “tem um temor fundado de perseguição 
relacionado com um ou mais motivos estipulados no artigo 1A da 
Convenção de 1951” (ACNUR, 2008, p.8, apud, SOARES, 2011, online).
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3 A LEI NACIONAL DE MIGRAÇÃO

Há alguns anos, no Brasil, as políticas relacionadas a questão 
migratória se encontravam em um verdadeiro paradoxo, pois 
representava “um marco regulatório baseado na segurança nacional 
em plena ordem democrática”. Além de defasado no que se refere 
à dimensão política, o Estatuto do Estrangeiro tornava rígidas as 
decisões quanto ao recebimento e integração dos imigrantes. No final 
do século XX e início do XXI, o fluxo migratório de saída de brasileiros 
e a chegada de imigrantes de diversas partes do mundo inviabilizam 
a aplicação de tal arcabouço legal (OLIVEIRA, 2017, p. 71). No dia 24 
de maio de 2017, o presidente Michel Temer sancionou a Lei Nacional 
de Migração, que substitui o antigo Estatuto do Estrangeiro (OLIVEIRA, 
2017, p. 174). Ainda de acordo com Oliveira:

Apesar dos vetos, cabe destacar que o novo arcabouço legal 
representa um grande avanço no trato da questão migratória 
no Brasil e abre a perspectiva de esperança para os coletivos 
migrantes que já se encontram por aqui, para aqueles que 
estão por vir e para os brasileiros que emigraram para o 
exterior. O maior avanço de todos, sem dúvida, foi acabar com 
o anacronismo do Estatuto dos Estrangeiros, aparato jurídico 
inspirado num regime de exceção, cuja base se assentava na 
doutrina da segurança nacional e que vigorava mesmo depois 
da aprovação da Constituição Democrática de 1988, que, 
entre outros objetivos, se colocava como missão sepultar os 
resquícios jurídicos da ditadura militar.

O avanço mais geral reside na mudança de enfoque desse novo 
marco legal das migrações, agora com ênfase na garantia dos 
direitos das pessoas migrantes, tanto dos estrangeiros que por 
aqui aportam quanto para os brasileiros que vivem no exterior 
(OLIVEIRA, 2017, p. 174).

A nova legislação representa um grande avanço frente a atual 
crise internacional dos refugiados, uma das mudanças foi a criação 
do chamado visto humanitário. Esse visto tem como escopo atender 
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situações específicas, como a daqueles considerados refugiados, 
sendo que estes fogem para o Brasil por conta de violações aos 
Direitos Humanos, desastres ambientais e guerras (BRASIL, 2017). 

Por meio da nova lei, o Estado brasileiro pode “responder 
rapidamente situações de crise que exigem uma pronta resposta” 
(BRASIL, 2017, online). Sendo assim, existe a possibilidade de que 
sejam publicadas portarias que regulamentem a questão migratória, 
no que tange a “recepção de imigrantes de determinada nacionalidade 
por razões humanitárias ou em decorrência de política migratória”. 
Diante de tal contexto, essas ferramentas servem, portanto, para cuidar 
de situações como a migração de haitianos e venezuelanos (BRASIL, 
2017, online).

A nova interpretação efetiva aquilo que se encontra disposto no 
art. 5º da Constituição Federal de 1988, vedando qualquer distinção 
discriminatória entre cidadãos brasileiros e estrangeiros. Ademais, 
a Lei 13.445/17 define o fenômeno da migração como pertencente 
a toda humanidade e não “como consequência de situações como 
deslocamento forçado ou migração puramente econômica” (BRASIL, 
2017, online). Ainda de acordo com Brasil:

A Lei de Migração entrou em vigor na mesma data da publicação 
do Decreto nº 9.199, que regulamenta diversos pontos da 
legislação e garante a sua aplicação. O normativo é resultado 
de uma série de debates entre os diversos órgãos envolvidos 
direta e indiretamente na questão migratória no Brasil e no 
exterior (Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério do 
Trabalho, Ministério das Relações Exteriores e Polícia Federal), 
além de representantes da sociedade civil e de organismos 
internacionais. No Decreto foram detalhadas questões 
práticas da Lei, como os requisitos para cada tipo de visto, 
a disciplina do procedimento de reconhecimento da apátrida 
e a consequente naturalização facilitada, os requisitos para 
obtenção da residência e outros procedimentos administrativos 
(BRASIL, 2017, online).
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Tecendo uma breve análise sobre o histórico da imigração 
no Brasil é importante ressaltar que os primeiros movimentos que 
evidenciaram uma política migratória se deram ainda no Brasil Império 
e início da República, “quando começam a se fortificar ideias de 
branqueamento social e combate à imigração de algumas etnias, como 
negros, asiáticos ou indígenas” (ENRICONI, 2017, online). Após esse 
período, ocorrem diversas modificações quanto à política de migração, 
variando de momentos onde havia grande repressão a entrada de 
migrantes, governo Vargas (1930-1945) e ditadura militar (1964-
1985), e momentos onde ocorreu uma maior tolerância e aceitação 
dos imigrantes, “como no pós-segunda guerra mundial e durante a 
redemocratização do país” (ENRICONI, 2017, online).

A nova lei de migração facilita o processo para obter documen-
tos e “legalizar a permanência do imigrante no Brasil”, assim como 
torna a regular o acesso ao mercado de trabalho e aos serviços pú-
blicos. Os imigrantes irregulares não podem ser detidos, por conta 
dessa situação. É conferido aos imigrantes o direito de se manifestar 
politicamente. A lei repudia ainda a discriminação e a xenofobia (EN-
RICONI, 2017, online). 

No ano de 2016 havia, no Brasil, algo em torno de 1,8 milhões 
de migrantes, cerca de 1% da população do total da população. 
O contingente de imigrantes que chegam ao país tem crescido 
rapidamente nos últimos anos, em 2016 foram cerca de 130 mil 
migrantes (ENRICONI, 2017, online). A nova lei tem como objetivo 
principal a garantia de Direitos Humanos no que tange a migração, 
bem como a proteção constitucional da dignidade humana (ENRICONI, 
2017, online). 

Ao indivíduo migrante é assegurada, assim como os demais 
cidadãos brasileiros, “a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, 
à igualdade, à segurança e à propriedade, assegurando-lhe também 
os direitos e liberdades civis, sociais, culturais e econômicos (art. 4º, 
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caput e inciso II)” (BRASIL, 2018, online). Embora não seja considerada 
“uma lei dos sonhos”, os brasileiros e imigrantes serão beneficiados, 
pois “avanços fundamentais para garantia de direitos e proteção da 
pessoa migrante foram colocados em vários dos dispositivos da nova 
lei” (OLIVEIRA, 2017, p. 178).

4 REFUGIADOS ECONÔMICOS: 
UMA ANÁLISE DA SITUAÇÃO DOS 
REFUGIADOS VENEZUELANOS

Os indivíduos migram desde os primórdios da história humana. 
No mundo contemporâneo esse fato é presenciado em diferentes 
territórios nacionais. Cabe destacar a ocorrência desse fenômeno de 
maneira acentuada na América do Sul, onde sucede a grande migração 
de venezuelanos, todos os dias atravessando suas fronteiras rumo ao 
Brasil, tendo seus direitos como seres humanos gravemente violados, 
em decorrência da situação dramática vivida em seu país, à República 
Bolivariana da Venezuela (MARQUES; LEAL, s.d.).

Sofrendo a maior crise política, social e humanitária da trajetória 
do país, milhares de venezuelanos todos os dias forçosamente 
abandonam sua nação, buscando condições ínfimas para sobreviver. 
Enfrentando uma crise humanitária dramática com origem na seara 
política. Instaurou-se na Venezuela grande instabilidade, decorrente 
da corrupção, da alta taxa de desemprego, inflação, escassez de 
recursos básicos, recessão econômica, violência e autoritarismo. No 
presente, governada por Nicolás Maduro, eleito em 2013, após a morte 
de Hugo Chavéz, manteve as perigosas políticas econômicas de seu 
antecessor e como consequência direta: o colapso econômico de sua 
pátria (MARQUES; LEAL, s.d.).
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As péssimas condições de vida e a miséria levam as famílias 
que possuem condições, a deixarem a Venezuela. Destinam-
se principalmente para a Colômbia e para o Brasil, em razão da 
proximidade espacial.  No Brasil a porta de entrada é Roraima, fronteira 
direta e estado mais setentrional do território brasileiro (GAZETA, 
2018, online). A contar a partir de janeiro de 2017, em torno de 20 mil 
venezuelanos formalmente pediram refúgio ao governo do Brasil. Em 
tal cenário, o Estado de Roraima enfrenta uma difícil situação por ser 
o principal atingido pelo imenso fluxo imigratório que recebe. Em torno 
de 40 mil refugiados estão espalhados na capital Boa Vista, a procura 
de sustento, trabalho, dignidade e educação para suas crianças (GIL, 
2018, online).

Barreiras burocráticas, espera prolongada e cobranças 
exageradas para retirada de documentação, forçam muitos 
venezuelanos a continuarem em situação irregular no território 
brasileiro. O acesso a serviços de saúde enfrenta dificuldades, tendo 
em vista, que já existe uma deficiência nesse serviço alcançando a 
população brasileira. A Secretaria de Saúde de Roraima demonstrou 
dados de Pacaraima, município fronteiriço entre Brasil e Venezuela, 
onde foi registrado o uso de cerca de 80% do serviço público de saúde 
por refugiados venezuelanos (MARQUES; LEAL, s.d.).

O recente fluxo migratório incomum de venezuelanos surpreen-
deu não apenas o Brasil, mas vários países sul-americanos. “Mais de 
4.000 venezuelanos entram na Colômbia por dia, procurando se esta-
belecer no país ou continuar sua jornada rumo ao sul do continente” 
muitos a pé, atravessam a Ponte Internacional Simón Bolívar (ACNUR, 
2018, online). Debaixo do Sol quente, arrastando suas bagagens ou o 
que conseguem carregar. De acordo com Filippo Grandi, do Alto Co-
missário das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), os desafios 
são grandes para atender a carência humanitária de todos e declara 
comprometimento do ACNUR na região (ACNUR, 2018, online). Ainda 
de acordo com o ACNUR:
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Grandi está visitando a Colômbia e outros países latino-
americanos para avaliar as necessidades dos refugiados e dos 
migrantes venezuelanos, bem como dos países que os acolhem. 
Grandi também pretende discutir estratégias regionais e maior 
apoio internacional para lidar com o fluxo de venezuelanos que 
deixam seu país (ACNUR, 2018, online).

A situação dos venezuelanos é demasiadamente preocupante. 
Encontram-se vulneráveis à exploração, ao preconceito e ao tráfico 
humano. Enquanto não conseguem abrigo ou trabalho, dormem 
nas ruas, ficando expostos a violência e intempéries do tempo. 
Muitos chegam de mãos vazias, em razão de terem perdido tudo o 
que possuíam (ACNUR, 2018, online). Algumas restrições foram 
adotadas por Peru e Equador para conter a entrada dos refugiados, 
“o governo equatoriano declarou situação de emergência em três 
províncias neste mês por causa do grande volume de refugiados. 
Cerca de 4.500 venezuelanos estavam cruzando a fronteira entre o 
Equador e a Colômbia pelo alto dos Andes” (UOL, 2018, online). A 
cena presenciada no Brasil se repete, nas capitais, Lima e Peru, onde 
muitos venezuelanos estão pelas ruas como ambulantes ou a procura 
de trabalho (UOL, 2018, online).

O ordenamento jurídico brasileiro garante proteção aos 
refugiados, tal cobertura esta amparada pela assinatura de documentos 
internacionais e dos seguintes diplomas normativos: Constituição 
Federal de 1988, a Lei 9.474/97 e a Lei Nacional de Imigração. A 
vigente legislação nacional específica para refugiados institucionalizou 
o processo que concede refúgio no Brasil, “seguindo a definição 
ampliada da Declaração de Cartagena, incluindo os indivíduos 
obrigados a deixar seu país de nacionalidade ou residência habitual 
por grave e generalizada violação de direitos humanos” (MARQUES; 
LEAL, 05). Consta na lei brasileira a criação do CONARE, Comitê 
Nacional para Refugiados, tendo em sua composição, “representantes 
dos Ministérios da Justiça (MJ), das Relações Exteriores, do Trabalho, 
da Saúde, da Educação, do Departamento da Polícia Federal e da 
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sociedade civil (representada pelas instituições religiosas), todos com 
direito a voto” e também possui voz dentro do comitê o representante 
do ACNUR (MOREIRA, 2014, p. 92). De acordo com Moreira:

O arranjo institucional do CONARE consolidou a chamada 
estrutura tripartite, reunindo os principais atores envolvidos 
com os refugiados no Brasil: instituições religiosas (Cáritas e 
IMDH – Instituto Migrações e Direitos Humanos), organização 
internacional (ACNUR) e governo brasileiro (representado por 
seus órgãos no colegiado, com destaque para o MJ, que o 
preside). As atribuições do Comitê contemplam: julgar em 
primeira instância os pedidos de refúgio, ou seja, realizar o 
processo de elegibilidade pelo qual se reconhece o estatuto 
de refugiado; determinar a perda e cessação da condição de 
refugiado (MOREIRA, 2014, p. 92).

Cabe ao Comitê Nacional para Refugiados ainda a função 
de coordenar e orientar ações de proteção eficazes e prestar apoio 
e assistência jurídica aos refugiados (MOREIRA, 2014). Constitui um 
problema nacional e não apenas de Roraima a imigração venezuelana. 
Esses refugiados afugentados de sua pátria mãe que já foi à nação 
mais próspera da América do Sul e atualmente amarga com o fracasso 
de sua democracia que sofre uma crise generalizada que se encontra 
longe do fim. O governo brasileiro hesitou por um tempo até baixar 
uma portaria que concede residência provisória aos venezuelanos 
para posteriormente iniciar os trâmites que definem a permanência em 
solo brasileiro (GIL, 2018, online).

A assistência ao refugiado também é matéria da Justiça, o Tribu-
nal da Justiça de Roraima, através de um movimento coletivo se empe-
nhou para regularizar a condição dos refugiados que são “expulsos de 
seus países por questões políticas, sociais ou econômicas” (GIL, 2018, 
online). A vergonhosa situação de abandono e repúdio que a princípio 
acometeu o refugiado venezuelano tende a ser revertida. O Brasil faz 
jus mundialmente a uma fama receptiva, “pelas ações humanitárias 
desenvolvidas em favor dos que aqui chegam sem nada ter” e é um 
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caminho buscado por seres humanos que em desalento precisam par-
tir de seu lar em busca de esperança (GIL, 2018, online).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na última década, a questão envolvendo os refugiados tem 
sido objeto de grande discussão, e isso ocorre devido a maior crise 
humanitária da história, provocada por guerras e crises econômicas, 
que culminam na fuga em massa de pessoas de seus países de origem. 
Figuram como principais causas da imigração e consequentemente a 
busca por refúgio: os desastres naturais, as perseguições (em suas 
mais diversas formas), a fome, as crises econômicas, os conflitos e 
guerras. Diante dessa situação, surgiram ao longo dos anos diversos 
instrumentos no Direito Internacional com objetivo de resguardar 
os direitos e dignidade humana dos indivíduos refugiados. Esses 
instrumentos refletem na construção do regimento interno dos países 
e de suas leis referentes à questão do refúgio.

Um dos avanços obtidos com a Lei Nacional de Imigração (Lei 
nº 13.445/2017) foi a criação do visto humanitário, que busca auxiliar 
mais rapidamente os indivíduos em situação de refúgio por conta de 
desastres naturais e crises econômicas. A própria Constituição Federal 
de 1988 é um instrumento avançado de proteção aos refugiados 
que se encontram em território nacional, pois em seu artigo 5º está 
disposto expressamente a proibição da discriminação entre cidadãos 
brasileiros e estrangeiros.

Devido à crise econômica em que se encontra a Venezuela, tem 
se intensificado o fluxo migratório, sobretudo no que tange a entrada de 
venezuelanos no Estado de Roraima. Com a sobrecarga dos serviços 
públicos, as cidades fronteiriças mergulharam numa verdadeira 
situação de calamidade. São inúmeras as críticas que partem de todos 
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os segmentos da sociedade brasileira, entretanto, devem se buscar a 
prevalência e garantia do princípio da dignidade da pessoa humana 
em todos os seus aspectos. 

Existe um arcabouço legal que garante a proteção aos refugia-
dos, e isso ocorre, pois esses indivíduos estão mais expostos a viola-
ções de seus direitos. Uma cena triste que ocorreu há alguns dias foi 
a expulsão de centenas de venezuelanos, por brasileiros que durante 
o ato cantavam o hino nacional, pode-se observar naquela ocasião, 
um distanciamento de todos os ideais que caracterizam o sentimen-
to de humanidade. Deve-se buscar incansavelmente a efetivação dos 
Direitos Humanos dos indivíduos refugiados, pois esses se encontram 
em situação de vulnerabilidade, sendo o acolhimento essencial para 
garantia do non-refoulement. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O princípio da isonomia é previsto pela Constituição Federal 
de 1988, sendo considerado a base de sustentação do Estado 
Democrático de Direito. Esse princípio tem grande influência sobre o 
Direito e sobre as relações sociais, a partir da busca pela igualdade de 
oportunidades surge à isonomia social, com objetivo de combater a 
desigualdade socioeconômica, usando de mecanismos estatais para 
corrigir desigualdades históricas.

Emerge, então, como ação afirmativa, sob uma nova roupagem, 
a política de cotas, que visa dar apoio a grupos minoritários no sentido 
de conquistar um lugar em ambientes até então segregadores, como 
faculdades e ambientes de trabalho. As cotas universitárias são um 
mecanismo de amenizar as desigualdades socioeconômicas e dar 
vez aqueles até então excluídos. Após o surgimento das cotas raciais 
e sociais, começou-se a discutir sobre a importância e necessidade 
das cotas para pessoas com deficiência, como um meio para inclusão 
social desses indivíduos.

Como o direito a educação é universal, é de suma importância a 
criação de mecanismos que garantam o acesso a educação superior 
no que se refere às pessoas com deficiência, trata-se da garantia do 
princípio da isonomia e mais do que isso, da prevalência da dignidade 
humana. A metodologia empregada parte do método dedutivo. Como 
técnica de pesquisa primária, optou-se pela revisão de literatura sob o 
formato sistemático, analisando-se artigos científicos e estudos sobre 
o tema proposto.
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1 ISONOMIA(S) PARA QUEM? A 
CONSTRUÇÃO DA ISONOMIA SOCIAL NO 
PROCESSO HISTÓRICO-AFIRMATIVO

A isonomia é um princípio cuja aplicabilidade não se dá de for-
ma limitada, mas sim em caráter amplo, pois a isonomia é caracte-
rizada pelo tratamento igual entre iguais. Sua interpretação deve ser 
mais ampla, pois incorre como violação da isonomia se indivíduos 
em situação desigual forem cobrados ou testados como se fossem 
iguais (COUTO, 2015, online). O princípio da isonomia, ou igualdade, 
é tido como a base de edificação do chamado Estado Democrático de 
Direito. A isonomia tem como origem as civilizações antigas, estando 
atrelada às mais diversas definições de justiça, ainda que diferentes 
fossem as perspectivas no decorrer da história. Atualmente, porém, 
a isonomia no meio social trava um conflito pelos que ainda não ob-
tiveram a realização ou efetivação de seus direitos humanos funda-
mentais, para que além do direito à vida, tenham direito à dignidade 
(D’OLIVEIRA, 2012, p. 01). 

O art. 5º da Constituição Federal de 1988, em seu caput, abor-
da o princípio da isonomia como constituinte dos direitos individuais. 
Aludido princípio pressupõe que todos os indivíduos tenham igualdade 
de oportunidades e que todos sejam tratados de forma igual perante 
a legis. Além disso, esse princípio proíbe as distinções arbitrárias e 
injustificáveis, produzindo efeitos quanto à sociedade e quanto às en-
tidades privadas. O princípio da isonomia se divide em duas direções: 
a igualdade diante da lei e na lei. A isonomia diante da lei pressupõe 
a aplicação correta do Direito nos casos concretos; já a igualdade na 
lei defende a ideia de que as leis não devem ser influenciadas por 
diferenças, com exceção das previstas pela Constituição (BARRETO, 
2010, online).



209

s u m á r i o

É fato que o legislador não tem o direito de criar normas que 
violem a isonomia, sob pena de que seja declarada a inconstitucionali-
dade daquela norma. E os indivíduos da sociedade não devem ter con-
dutas relacionadas ou pautadas em ações discriminatórias (BARRETO, 
2010, online). Ademais, o princípio da igualdade é um mecanismo para 
que se garanta a justiça social, orientando o meio jurídico e o meio 
legislativo no sentido da criação e aplicação das normas, observando 
as demandas de tal sociedade (SANTOS, 2010, online).

Seu objetivo é então identificar possíveis diferenças existentes 
quanto às peculiaridades existentes e assim, dar a esses indivíduos 
um tratamento diferenciado, tanto de maneira coletiva como impessoal 
(COUTO, 2015, online). Portanto, o princípio em estudo, leva ao enten-
dimento de que inadequado zelar de forma desigual por indivíduos que 
possuem os mesmos atributos, na medida que é adequado tratar de 
forma desigual os indivíduos em situação de desigualdade quanto aos 
mesmos atributos que os caracterizam (BOBBIO; MATTEUCCI; PAS-
QUINO, 1998, p. 601).

A isonomia formal se encontra em quase todas as constituições 
do mundo atual, no Brasil ela é prevista desde a promulgação da 
Constituição de 1891, que previa que “todos serão iguais perante 
a lei”. A isonomia formal é definida como o direito dos indivíduos a 
um tratamento igualitário nos casos previstos pela legislação e não 
proibidos por ela. Essa igualdade é prevista pelo texto legal, ou seja, 
está positivada na legislação do país, portanto, a legis não estatui 
diferenças entre os indivíduos (COUTO, 2015, online). A isonomia 
disposta no texto constitucional é tida como isonomia formal, ou seja, 
uma “igualdade pura, simples e objetiva” (DIAS, 2017, online). De 
acordo com Maciel:

A igualdade entre as camadas sociais, perante a lei, é conhecida 
na doutrina como igualdade formal. Vê-se que igualdade está 
vinculada ao princípio da dignidade humana, em que uma 
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vez dotados de humanidade, todos os indivíduos são sujeitos 
de direito, devendo obter tratamentos de maneira igualitária. 
Porém, a denominada isonomia formal caracterizou-se em sua 
ineficácia (MACIEL, 2002, online).

A igualdade material “é o instrumento de concretização da 
igualdade em sentido formal, tirando-o da letra fria da lei para viabilizá-
lo no mundo prático” (D’OLIVEIRA, 2012, p. 03). A isonomia material 
é uma norma ou princípio programático que pode ser definida como 
um objetivo a ser efetivado pelo Estado. A partir da promulgação de 
leis, são atenuadas as diferenças não naturais entre as pessoas. A 
igualdade material decorre também de atitudes do Poder Público e da 
sociedade (D’OLIVEIRA, 2012, p. 03). A igualdade material, também é 
chamada de substancial, de acordo com Couto:

Podemos dizer então que a igualdade substancial baseia-se 
na ideia de que é necessário tratar os iguais de forma igual e 
os desiguais de forma desigual, observando as pessoas e as 
situações em que se encontram na medida de suas igualdades 
ou desigualdades. Contudo, não podemos apenas aplicar a 
igualdade material de forma singela, mesmo que as pessoas 
e as situações sejam iguais ou desiguais entre si, pois é 
necessário também que o tratamento entre essas pessoas 
e essas situações seja de forma razoável, proporcional e 
justificada. Por fim podemos dizer que o Principio da Isonomia 
e Igualdade não pode ser apenas baseado na ideia formal 
contida no texto legal, e sim, no entrelaçamento de elementos 
jurídicos e metajurídicos, ou seja, em um entrelaçamento das 
leis com jurisprudências, costumes e outras ideias contidas em 
uma sociedade (COUTO, 2015, online).

Tendo em vista que, a lei não é suficiente para garantir a 
igualdade no que se refere a sua letra fria, surgem “mecanismos 
para construção da igualdade e uma das formas é através das ações 
afirmativas” (AMARAL, 2015, online). A isonomia social surge para 
por em prática medidas que buscam beneficiar grupos minoritários 
acometidos pela exclusão socioeconômica, essas compreendem-se 
entre políticas públicas e privadas que buscam realizar ou por em 
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práticas a igualdade substancial e eliminar as consequências “da 
discriminação racial, de gênero, de idade, de origem nacional e de 
compleição física” (AMARAL, 2015, online). 

A isonomia social tem como escopo suprimir discriminações 
e preconceitos em torno das diferenças existentes, incentivando a 
inclusão de minorias “no processo político, no acesso a educação, 
saúde, emprego e bens materiais”. A isonomia social para minorias é 
aquela que busca dar oportunidades para que esses grupos realizem 
os direitos humanos fundamentais (AMARAL, 2015).

2 POLÍTICAS AFIRMATIVAS E O SISTEMA 
DE COTAS COMO MATERIALIZAÇÃO 
DA ISONOMIA SOCIAL

Nas últimas duas décadas, em especial, pode-se notar que 
diversos debates em torno das ações afirmativas buscaram levantar 
uma discussão crítica no que se refere a tal temática, sempre levando 
em consideração vários critérios e fundamentos. No Brasil, quando se 
menciona o termo “ações afirmativas”, um dos principais ilustrativos 
alude ao sistema de cotas nas universidades públicas e particulares 
(políticas de bolsas), porém “as cotas são apenas uma espécie da qual 
as ações afirmativas são gênero” (OLIVEIRA; FALAVINHA, 2010, online). 

As ações afirmativas buscam viabilizar caminhos para que 
todos os indivíduos desenvolvam suas potencialidades, concretizando 
o exercício da cidadania universal, zelando por aqueles que se 
encontram a margem da sociedade. As ações afirmativas não são 
um mero assistencialismo, pois tal conceito afasta a perspectiva de 
afirmação dos indivíduos (AMARAL, 2006, p. 52). Essas ações são 
planos e medidas que atuam com escopo de garantir a representação 
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de determinados indivíduos pertencentes a grupos minoritários, que 
sofrem com a subordinação e marginalização, em certos empregos e 
na educação por exemplo. 

Para Amaral (2006, p. 40), citando Piovesan (2005) e Feres Júnior 
(2006), as ações afirmativas são alicerçadas em três ordenamentos 
básicos, a saber, “justiça compensatória (na concepção de reparação), 
justiça distributiva ou social (igualdade como equidade) e justiça como 
reconhecimento de identidades (respeito à diversidade para assegurar 
um tratamento especial)”. Dessa forma, as ações de cunho afirmativo 
são mecanismos, implementados para incentivar o desenvolvimento 
dos indivíduos nos mais diversos aspectos, dessa forma essas ações 
“favorecem” os indivíduos opugnados pela falta de oportunidades. 
O objetivo das ações afirmativas é fazer com que os indivíduos, 
excluídos por diversos fatores, possam fazer parte de uma sociedade 
de pensamento livre e democrático (AMARAL, 2006, p. 49).

Para Gomes (2011, p. 11), as ações afirmativas objetivam 
ainda a concretizar a igualdade de oportunidades, além de persuadir 
mudanças “de ordem cultural, pedagógica e psicológica”, que 
sejam capazes o pensamento da coletividade de existência de uma 
superioridade e submissão de uma raça à outra, como por exemplo 
do homem sobre a mulher. Complementa ainda o autor, que as ações 
afirmativas não objetivam somente eliminar a discriminação existente 
no presente, mas acima de tudo,

[...] eliminar os «efeitos persistentes» (psicológicos, culturais e 
comportamentais) da discriminação do passado, que tendem a 
se perpetuar. Esses efeitos se revelam na chamada «discrimina-
ção estrutural», espelhada nas abismais desigualdades sociais 
entre grupos dominantes e grupos marginalizados (GOMES, 
2011, p. 11).

As ações de cunho afirmativo compreendem soluções de 
natureza temporária, com origem no Estado ou nas instituições de 
caráter privado, seu objetivo principal é sanar problemas oriundos 
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de fatores históricos ou da atualidade que acabaram por prejudicar 
determinados grupos sociais (DUARTE, 2014, p. 5). A Constituição de 
1988 representa um marco para democracia e garantia dos Direitos 
Humanos, positivando vários mecanismos de suma importância para 
garantia da isonomia. A Constituição de 1988 prevê de forma clara 
a possibilidade de implantação de ações afirmativas para pessoas 
portadoras de deficiência3, o art. 37, inciso VIII, aduz que a legislação 
destinará um determinado percentual dos cargos públicos para 
pessoas portadoras de deficiência (PIOVESAN, 2008, p. 891).

A expressão “ações afirmativas” tem origem nos Estados 
Unidos4, país que representa uma importante referência quanto ao 
tema. Na década de 1960 eclode nos Estados Unidos movimentos 
que reivindicavam igualdade no campo dos direitos civis, enquanto 
isso movimentos semelhantes ocorriam em diversas partes do mundo, 
o que culminou na implantação das chamadas políticas ou ações 
positivas, descritas como discriminações positivas (MOEHLECKE, 
2002, p. 198-199). 

As ações afirmativas são mecanismos específicos que se 
manifestam na forma de políticas públicas ou privadas, com prazos 
estabelecidos ou não. Tais políticas propõem uma “indenização” 
por conta das desigualdades históricas as quais estão submetidos 
os grupos minoritários, de forma com que as ações estabelecidas 
por estas políticas “aumentem e facilitem o acesso desses grupos, 
garantindo a igualdade de oportunidades” (BRASIL, s.d., online).

3 Terminologia empregada à época em que a Constituição Federal de 1988 foi promulgada. 
Atualmente, pelo disposto na Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência - Lei nº 
13.146, de 6 de julho de 2015, também intitulado como Estatuto da Pessoa com Deficiência, 
o termo utilizado deve ser pessoa com deficiência.

4 Apesar de ser relacionada aos Estados Unidos, a primeira notícia que se tem de 
aplicabilidade de ação afirmativa vem da Índia, na década de 1950, quando a nova 
Constituição passou a prever as “políticas de reservas” – cotas de “representação política 
nas legislaturas estaduais e nacionais, cotas de contratação no serviço público e cotas 
nas instituições públicas de ensino superior” para a proteção e promoção de pessoas 
pertencentes a grupos historicamente discriminados na Índia (FERES JÚNIOR; DAFLON, 
2015, p. 96-97).
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Em 2001, o Governo brasileiro assinou a Declaração de Durban, 
onde se comprometeu a elaborar políticas afirmativas objetivando ao 
combate à discriminação racial. Apenas em 2003, veio a primeira ini-
ciativa a partir do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual nº 
4.151, que estabeleceu reserva de vagas para pretos, pardos e alunos 
oriundos de escolas públicas em suas universidades estaduais, a sa-
ber: UERJ e UENF. A partir dessa iniciativa, outras universidades esta-
duais do país começaram a usar tais ações afirmativas, de forma que 
a nível federal, alguns programas federais, a exemplo do REUNI (Pro-
grama de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Univer-
sidade Federais), incentivavam a adoção de tais políticas afirmativas 
nas instituições federais (FERES JÚNIOR; DAFLON, 2015, p. 96-97).

Afora isso, o direito à educação é previsto de forma ampla pelo 
art. 6º da Constituição Federal de 1988, tal artigo abarca os chamados 
direitos sociais. A educação é prevista de forma mais específica pelo 
capítulo III, seção I, art. 205 e posteriores. Ademais, como prevê o art. 
6º: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, 
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e a infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição” (CEZNE, 2006, online).

O acesso à educação (e aqui inclui-se a educação superior) 
pode ser definido como um direito humano fundamental, situado em 
uma das dimensões mais relevantes para a garantia da dignidade 
humana. Portanto, pressupõe-se que a garantia da vivência humana 
digna está atrelada a “garantia institucional e normativa do direito à 
educação”. A Carta Magna de 1988 estabelece que a educação deve 
preparar o indivíduo para o exercício da cidadania e do trabalho. A 
partir da efetivação do direito a educação cria-se uma ponte de acesso 
a vários outros direitos humanos (TAVARES; BRIZOLA; CAPARROZ, 
2016, online). Além disso, a educação é ainda classificada “como um 
direito a prestações em sentido estrito” (CEZNE, 2006, online).
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Com escopo de garantir o princípio da isonomia, e assim o 
direito de acesso à educação, o Estado brasileiro traçou planos de 
políticas afirmativas que visam promover o acesso de grupos minoritá-
rios as instituições de ensino superior (RABELO; VIEGAS, s.d., online). 
As políticas afirmativas, mais especificamente a política de cotas nas 
universidades do Brasil, surgiram diante da eminente necessidade de 
amenizar os efeitos da desigualdade socioeconômica, de reparar pro-
blemas oriundos da dívida histórica, de promover o desenvolvimento 
de indivíduos pertencentes a grupos minoritários e de “proporcionar 
a todos a possibilidade de disputar um espaço na sociedade e no 
mercado de trabalho” de forma mais equitativa (RABELO; VIEGAS, 
s.d., online). 

Estabelecidas pelo Estado, a política de cotas busca extinguir 
as manifestações de preconceito e discriminação estrutural (RABELO; 
VIEGAS, s.d., online). Com escopo de amenizar a discriminação contra 
os grupos minoritários, com consentimento do Supremo Tribunal Fe-
deral no que tange ao controle de constitucionalidade, foi promulgada 
pela então presidenta Dilma Rousseff a Lei nº 12.711/2012, que dispõe 
sobre o sistema de cotas para estudantes egressos de escolas públi-
cas, para pretos, pardos e indígenas, vinculando todas as Instituições 
Federais atreladas ao Ministério da Educação (SILVA, 2015, online).

3 O SISTEMA DE COTAS PARA O 
INGRESSO DAS PESSOAS COM 
DEFICIÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

A política de cotas pode ser, numa interpretação inicialmente 
superficial, definida como um meio que tem como principal objetivo 
modificar o caráter excludente das universidades no Brasil. Para tanto, 
discute-se a possibilidade de uma maior democratização do acesso 
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ao ensino superior, através de uma reflexão que leve a percepção 
da realidade, onde é muito pequeno o contingente de jovens menos 
favorecidos (grupos minoritários) que conseguem adentrar no ensino 
superior. Nesse cenário, a política de cotas surge como uma política 
pública, “discutindo a ampliação desse ingresso e de mecanismos mais 
equânimes nas políticas públicas, sem que haja perda de qualidade na 
formação” (BEZERRA; GURGEL, 2012, p. 96). 

A lei de cotas, que organiza o sistema de cotas universitárias 
destinadas a grupos como negros, estudantes oriundos de escolas 
da rede pública de ensino, indivíduos de baixa renda ou pessoas com 
deficiência, por exemplo, configuram políticas públicas destinadas 
a promover um acesso igualitário ou mais justo ao ensino superior 
(BEZERRA; GURGEL, 2012, p. 96). Em 2018, o sistema de cotas criado 
pela Lei 12.711/2012, completou 6 anos. Seu principal objetivo é a 
inserção de estudantes negros, indígenas, pessoas com deficiência e 
de baixa renda no ensino superior (BRASIL, 2018, online). 

O sistema de cotas é tido como uma resposta à dívida 
histórica do país e outros fatores, “a lei determinou que as instituições 
implementassem as cotas gradualmente, com reserva de, no mínimo, 
50% das vagas em até 4 anos. Ficou determinado ainda que o sistema 
ficaria em vigência até 2022” (BRASIL, 2018, online). A política de 
cotas enquanto uma manifestação concreta das ações afirmativas 
pressupõe a observação e posterior atuação em conjunturas frágeis 
do Estado Democrático de Direito, cuja raiz é a proteção aos direitos 
individuais em uma acepção liberal (AMARAL; RIBEIRO, 2009, p. 228). 

Assim, não é uma questão no sentido de recusar a igualdade 
de respeito, mas concretizá-la. É o ato de reconhecer que grupos de 
indivíduos diferentes, no que tange a aspectos socioeconômicos e 
histórico-culturais, devem ser tratados de forma multifária. Na busca 
pela inclusão social, é fato que certos grupos sociais precisam de uma 
atenção específica (AMARAL; RIBEIRO, 2009, p. 228).
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Os direitos das pessoas com deficiência são previstos pela 
Constituição Federal de 1988. Logo, o objetivo dessa positivação 
é garantir a essas pessoas uma vida digna e a interação com a 
sociedade. “O objetivo da legislação é garantir a equalização das 
condições dos cidadãos que diminua as dificuldades dos deficientes 
e permita que eles tenham mais autonomia para exercer as mais 
diversas atividades” (DOU, 2016, online). Os direitos e garantias das 
pessoas com deficiência devem ser viabilizados pelos setores sociais. 
Deve-se garantir que esses indivíduos tenham “acesso à educação, 
saúde, transporte, entre outras”, com objetivo de que as pessoas com 
deficiência sejam incluídas no convívio social (DOU, 2016, online). 
Ainda de acordo com o Diário Oficial da União, quanto à educação:

Direito essencial a todos os cidadãos, a educação também está 
entre os direitos das pessoas com necessidades especiais. Nas 
escolas e universidades públicas, ao menos 5% do total de va-
gas deve ser destinado a deficientes. Já em instituições priva-
das, as cotas não são obrigatórias, mas há regulamentação nos 
programas governamentais que preveem auxílio a estudantes 
com deficiência (DOU, 2016, online).

No que tange à inclusão social, essa é de suma importância 
para garantir que as pessoas com deficiência possam participar 
efetivamente do meio social, econômico e político da sociedade onde 
se encontram inseridos, buscando a garantia de seus direitos e o 
respeito da sociedade (MPRO, s.d., p. 05). A educação é um direito de 
todos os cidadãos e dever do Estado brasileiro, objetivando alcançar 
o pleno desenvolvimento dos indivíduos portadores de necessidades 
especiais. O art. 205 da Constituição Federal de 1988 aduz que a 
educação em nível fundamental, médio e superior deve abranger as 
pessoas com deficiência (MIRANDA; SEGALLA, 2016, online). 

O acesso à educação é direito que busca garantir a dignidade 
e o desenvolvimento humano, preparando o indivíduo para exercer a 
cidadania e o qualificando para o trabalho. As universidades brasileiras 
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devem estar preparadas para acolher e trabalhar o desenvolvimento 
dos estudantes com deficiência (MIRANDA; SEGALLA, 2016, online). 
Universalizar o ensino significa aumentar a participação da sociedade 
em um ambiente historicamente elitizado, portanto, o acesso a essas 
entidades de ensino não pode se restringir a uma minoria privilegiada 
(CASTRO; AMARAL; SILVA, 2017, p. 65). De acordo com Oliveira:

O planejamento, a aceitação das diferenças, o investimento e as 
reflexões permanentes sobre as práticas universitárias podem 
promover a sustentabilidade da inclusão educacional no que 
tange à disponibilização de respostas adequadas e exequíveis 
às diferentes necessidades daqueles que possuem limitação 
por deficiência. Algo que exige o esforço do coletivo no que se 
refere à demolição de verdades engessadas na organização dos 
serviços oferecidos, nas formas de perceber esses estudantes, 
bem como na metodologia apropriada de ensinar. Lutar contra 
a evasão desses estudantes, possibilitando a sua permanência, 
investindo esforços e recursos para que a acessibilidade deixe 
de ser tão somente um aspecto garantido na legislação e 
em documentos sobre a reforma universitária, significa que 
a universidade aceita a deficiência e apoia aqueles que são 
diferentes. No limite, tal postura se mostra como alternativa 
para emergências de mudanças concretas na vida de todos os 
brasileiros (OLIVEIRA, 2013, p. 983).

A implantação de um sistema de cotas que abrangesse pessoas 
com deficiência se deu por meio do Estado do Rio de Janeiro, através 
das Leis Estaduais nº 4.151/2003 e 5.346/2008, confirmando que o 
acesso à educação superior deve abranger também esse grupo 
minoritário, por conta de constituir “um grupo que se encontra em 
desigualdade de condições com os demais, acumulando um passado 
de vulnerabilidades e discriminações sociais” (CASTRO; AMARAL; 
SILVA, 2017, p. 67).

As ações afirmativas postas em prática sob a roupagem de 
política de cotas têm como escopo diminuir as barreiras impostas aos 
indivíduos com deficiência, com relação ao ingresso na educação 
de nível superior. A política de cotas compreende um “sistema 



219

s u m á r i o

de obrigações jurídicas e cotizações obrigatórias, que garante 
aos indivíduos o exercício de direitos fundamentais, com base na 
igualdade”, que através de ações por parte do poder estatal, ocasiona 
uma redução das desigualdades sociais, abrindo caminho para 
construção da cidadania (CASTRO; AMARAL; SILVA, 2017, p. 67).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A política de cotas para as pessoas com deficiência é um 
instrumento de garantia de acesso ao ensino superior, o que significa 
à realização do direito constitucional a educação. A reserva de vagas 
destinada aos indivíduos com deficiência está em perfeita consonância 
com o princípio da isonomia, pois é correto tratar de forma desigual 
indivíduos que se encontram em situações desiguais.

Quantos aos aspectos que justificam a aplicação da política 
de cotas enquanto ação afirmativa, observa-se que no caso dos 
indivíduos com deficiência, são notáveis os estigmas e preconceitos 
que visam limitar a atuação social dessas pessoas, o sistema de cotas 
busca desconstruir essa triste realidade, a partir da introdução desses 
indivíduos no espaço universitário, cuja característica principal é a 
interação social.

O caminho é claro, a política de cotas enquanto uma ação 
afirmativa introduz no ensino superior uma minoria que sofria até então 
as limitações impostas pela sociedade, garantindo assim a realização 
do direito a educação e garantia do princípio da isonomia, modificando 
a realidade socioeconômica dessas pessoas.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O direito humano e social à educação é previsto por diversos 
instrumentos do direito nacional e internacional como a Constituição 
Federal de 1988 (CF/88) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948 (DUDH/48), sendo definido pelo próprio texto constitucional 
como sendo um direito social, o que implica na adoção de prestações 
positivas por parte do Estado para garantir sua efetivação. A locução 
“educação” pode ser entendida sob diversas perspectivas, a educação 
enquanto direito compreende uma garantia fundamental social atrelada 
ao chamado Mínimo Existencial Social. A educação é uma premissa 
básica para o desenvolvimento humano e seus titulares são os mais 
variados, sendo crianças, jovens, adultos e idosos.

A garantia de direitos sociais básicos, como a educação, está 
diretamente relacionada à manutenção do que se entente enquanto 
mínimo existencial social, ou seja, um conjunto de direitos sociais 
fundamentais para que se garanta uma vida digna ao indivíduo. Desta 
feita, o acesso à educação é imprescindível para que esse indivíduo 
alcance e realize outras categorias de direitos, e da mesma forma que 
outros direitos básicos sofrem com violações, estas também estão 
presentes quanto ao direito a educação.

O direito à educação, no que se refere às atividades necessárias 
para sua efetivação, é violado na medida em que a violência urbana 
(sobretudo nas áreas periféricas) impede que o trabalho das escolas 
seja realizado, ou seja, a guerra ao tráfico prejudica o calendário 
letivo das escolas que muitas vezes se encontram no meio do “fogo 
cruzado”. A violência retira dos indivíduos o direito humano e social 
básico à educação, necessário a garantia de uma vida digna, e muitas 
vezes, o próprio direito à vida. 
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A metodologia empregada na construção do presente pauta-
se na utilização dos métodos historiográfico e dedutivo. No que atina 
ao primeiro método, incidiu sobre o enfretamento da construção 
dos direitos sociais, a partir de um viés histórico. No que se refere 
ao segundo método, empregou-se no recorte apresentado sobre o 
tema. Acerca da abordagem da temática apresentada, a pesquisa é 
caracterizada como qualitativa. Como técnica de pesquisa, optou-se 
pela revisão de literatura sistemática e a pesquisa bibliográfica.

1 OS DIREITOS SOCIAIS E O 
MÍNIMO EXISTENCIAL SOCIAL

Os chamados Direitos Sociais surgiram por conta das condi-
ções degradantes vivenciadas pela população operária durante a Pri-
meira Revolução Industrial, que ocorreu entre os séculos XVIII e XIX. 
Essa mudança no modo de produção foi marcada pela “substituição 
do trabalho artesanal pela produção em grande escala e com o uso de 
máquinas”. Os burgueses, donos de indústrias na Europa objetivavam 
acima de tudo a busca pelo lucro, explorando cada vez mais a classe 
operária, que trabalhava muito e ganhava pouco (IGNACIO, 2017, onli-
ne). Os chamados “direitos liberais”, símbolos da Revolução Francesa 
(Liberdade, Igualdade e Fraternidade), se mostravam muito frágeis: 
“as necessidades primárias dos indivíduos como alimentar-se, vestir-
-se, morar, ter condições de saúde, ter segurança diante da doença, da 
velhice, do desemprego e dos outros percalços da vida não estavam 
de fato assegurados” (IGNACIO, 2017, online). A indignação da classe 
trabalhadora intensificou o pensamento em torno da necessidade de 
garantia dos direitos sociais que por meio do Estado protegeriam as 
minorias (IGNACIO, 2017, online).
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Portanto, os direitos sociais, à época de seu surgimento, tinham 
como escopo a proteção da classe operária. Esse conjunto de direitos 
surgiu em resposta à “desumana situação em que vivia a população 
pobre das cidades industrializadas da Europa Ocidental”, situação 
resultante das mazelas do capitalismo industrial e fraqueza do Estado 
liberal no século XIX (WEIS, 1999, p. 39 apud IURCONVITE, 2010, 
online). Ainda de acordo com Iurconvite:

Face a essa conscientização pelos direitos sociais, aliado 
ao descontentamento da classe operária com os excessos 
capitalistas, foi promulgada no México, em 5 de fevereiro de 
1917, a “Constituição Política dos Estados Unidos Mexicanos”, 
que apresentava em seu contexto a proibição de reeleição 
do Presidente da República, garantias para as liberdades 
individuais e políticas, quebra do poderio da Igreja Católica, 
expansão do sistema de educação pública, reforma agrária e 
proteção do trabalho assalariado. Através da Constituição de 
Weimar, que aperfeiçoou a Constituição Mexicana de 1917, foi 
criado o Estado da Democracia Social, que representou a melhor 
defesa da dignidade humana, complementando os direitos civis 
e políticos com os direitos econômicos e sociais, ignorados 
na revolução industrial pelo liberal-capitalismo (IURCONVITE, 
2010, online).

Sendo assim, compreende-se que os chamados “direitos 
sociais” são oriundos do que se entende enquanto mazelas dos direitos 
liberais, situação em que não são atendidas as necessidades humanas 
mais básicas, tais como à alimentação, saúde, moradia, segurança e 
educação (HERKENHOFF, 2002, p. 51-52 apud IURCONVITE, 2010, 
online). A Carta Magna Mexicana de 1917 foi pioneira no sentido de 
“atribuir aos direitos trabalhistas a qualidade de direitos fundamentais, 
juntamente com as liberdades individuais e os direitos políticos” 
(COMPARATO, 2007, p. 178 apud IURCONVITE, 2010, online).

Os Direitos Sociais objetivam garantir condições para vivência 
digna dos indivíduos, sendo positivados pelo Estado que é responsável 
pela efetivação de tais direitos (IGNACIO, 2017, online). Esse conjunto 
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de direitos é alocado na segunda geração dos direitos fundamentais, 
que abarca os conceitos referentes à “igualdade material”. Aqui, não se 
tratam de poderes de agir (como as liberdades públicas), mas sim da 
possibilidade de exigir, enquanto direitos de crédito (BERTRAMELLO, 
2013, online). Embora tais direitos sejam de responsabilidade do 
Estado, cabe de forma subsidiária à sociedade auxiliar na garantia dos 
mesmos, como é o caso do direito à educação, os direitos sociais 
tutelam os chamados hipossuficientes (BERTRAMELLO, 2013, online). 
Conforme preleciona Silva:

São prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 
indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que pos-
sibilitam melhores condições de vida aos mais fracos, direitos 
que tendem a realizar a igualização de situações sociais desi-
guais. São, portanto, direitos que se ligam ao direito de igualda-
de (SILVA, 2009, p. 286-287 apud BERTRAMELLO, 2013, online).

No Brasil, os direitos sociais encontram previsão no artigo 6º 
da Constituição de 1988, o texto legal traz um capítulo exclusivamente 
dedicado aos direitos fundamentais sociais. São direitos sociais 
a “educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, transporte, 
lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e 
infância, assistência aos desamparados” e outros (SILVA; ZACARIAS; 
GUIMARÃES, 2018, p. 314). Os direitos sociais não configuram uma 
proteção contra a figura do Estado, mas sim um rol de garantias que 
podem ser exigidas do próprio Estado, que deve atuar no sentido de 
garantir tais direitos (TAVARES, 2000, p. 421 apud SILVA; ZACARIAS; 
GUIMARÃES, 2018, p. 314). 

Os direitos sociais podem ser subdivididos em grupos, 
sendo o primeiro relacionado aos direitos da classe trabalhadora, o 
segundo referente à seguridade social, o terceiro diz respeito aos de 
natureza econômica, o quarto abarca o direito de acesso à cultura, e 
por fim no quinto se alocam os direitos sociais relativos à segurança 
(BERTRAMELLO, 2013, online). Os direitos sociais elencados no art. 
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6º são, de certa forma, “abstratos” e necessitam de regulamentação 
infraconstitucional para atingir máxima efetividade na temática dos 
direitos sociais, a educação enfrenta sérios problemas, milhões 
de indivíduos não tem acesso ao ensino, o que é resultante, dentre 
outros fatores, da situação de pobreza vivenciada por essas pessoas 
(IGNACIO, 2017, online).

Ademais, a definição de mínimo existencial foi debatida pela 
primeira vez em 1954, na Alemanha, “onde se reconheceu como 
direito subjetivo fundado na dignidade humana o auxílio material do 
Estado para existência do indivíduo carente” (TOLEDO, 2017, p. 103). 
Tal princípio tem como base a garantia da dignidade humana no que 
se refere à promoção da integridade física e da vivência humana digna. 
Existe, portanto o direito de acesso às condições mínimas necessárias 
para vivência humana digna, não sendo um objeto disponível ao 
Estado, mas que existe por parte deste, prestações positivas (PENA, 
2011, p. 12). 

O mínimo existencial social não pode ser classificado de 
maneira una, pois este sofre variações de acordo com a prevalência 
de fatores como lugar, tempo, cenário socioeconômico, padrão de vida 
e necessidades (PENA, 2011, p. 13). Ainda de acordo com Pena:

Cabe ressalvar que o mínimo existencial não se limita a garantir 
a simples sobrevivência física, pois, isso significaria uma vida 
sem alternativas, o que não promoveria a dignidade humana. 
Portanto, deve-se garantir uma existência digna, que garanta a 
fruição de todos os direitos fundamentais. O mínimo existencial 
deve ser avaliado à luz das circunstâncias de cada caso, o 
que possibilita a inclusão da educação fundamental, da saúde 
básica, da assistência aos desamparados e do acesso à justiça 
(PENA, 2011, p. 13).

Sarlet, ainda, acrescenta que:

A elevação do mínimo existencial à condição de direito 
fundamental e sua articulação mais forte com a própria 
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dignidade da pessoa humana e outros direitos fundamentais, 
teve sua primeira importante elaboração dogmática na 
Alemanha, onde, de resto, obteve também um relativamente 
precoce reconhecimento jurisprudencial, com destaque para a 
jurisprudência do Tribunal Constitucional Federal, ademais da 
elaboração doutrinária predominante, de acordo com a qual 
a garantia das condições mínimas para uma existência digna 
integra o conteúdo essencial do princípio do Estado Social de 
Direito, constituindo uma de suas principais tarefas e obrigações 
(SARLET, 2017, online).

O mínimo existencial pode ser entendido como um princípio 
sem o qual é cessada a possibilidade de vivência digna do indivíduo. 
O mínimo existencial é o “direito às condições mínimas de existência 
humana digna que não pode ser objeto da intervenção do Estado”. 
Esse princípio só é plenamente garantido no momento em que são 
garantidas as condições não só de sobrevivência, mas para vivência 
digna, livre e interativa (OLIVEIRA, 2016, online).

O princípio do mínimo existencial não possui uma positivação 
constitucional específica, tendo como base as condições necessárias 
para que se exerça a liberdade, a igualdade, a felicidade, os direitos 
e a dignidade humana (TORRES, 2009, p. 69 apud OLIVEIRA, 2016, 
online). Ainda de acordo com Barcellos (2002, p. 125 apud PENA, 2011, 
p. 14) o mínimo existencial se encontra intrinsecamente relacionado 
à dignidade da pessoa humana, pois para garantia deste devem ser 
concretizados direitos “mínimos” como o acesso à educação básica, 
a saúde pública, “à assistência no caso de necessidade e ao acesso 
à justiça”.
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2 O DIREITO SOCIAL À EDUCAÇÃO 
NA PAUTA DO DIA

O direito humano à educação integra o rol de direitos tidos 
como sociais, cuja base é a promoção de valores como a igualdade 
(NUNEZ, s.d., online). O reconhecimento da educação, enquanto um 
direito humano fundamental encontra origem no surgimento do Estado 
de Direito, no século XVIII. Nesse contexto, a educação é entendida 
como um processo necessário para impor limites ao poder do Estado, 
garantindo, por via de consequência, aos indivíduos a liberdade 
(COMPARATO, 2001, p. 71 apud BASILIO, 2009, p. 33).

Diante das diversas formas de conceituar o termo educação ao 
longo dos séculos, existem algumas perspectivas sob as quais incide 
a locução “educação”, sendo sua compreensão atrelada a fatores fi-
losóficos, sociológicos, científicos, pedagógicos, políticos, de direito e 
outros. Com base no texto da constituição federal de 1988, tem-se que 
a “educação é um direito social indispensável, constituindo o instru-
mento pelo qual o cidadão atinge a sua formação plena, e o exercício 
de sua liberdade” (ALVES, 2015, online). De acordo com Mello:

É mais abrangente que o da mera instrução. A educação 
objetiva propiciar a formação necessária ao desenvolvimento 
das aptidões, das potencialidades e da personalidade do 
educando. O processo educacional tem por meta: (a) qualificar 
o educando para o trabalho; (b) prepará-lo para o exercício 
consciente da cidadania. O acesso à educação é uma das 
formas de realização concreta do ideal democrático (MELLO, 
1986, p. 533 apud ALVES, 2015, online).

No Brasil, o direito à educação é tido enquanto um direito social. 
Neste aspecto, uma parte considerável do texto constitucional foi 
direcionada ao tema, de forma que tais dispositivos são constantemente 
ampliados com o objetivo de proteger e promover o direito de acesso à 
educação. De forma contraditória, “seu exercício mais dificultoso, pela 
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falta de qualidade empreendida” (RANIERI; ALVES, 2018, p. 115). O 
direito à educação não pode ser analisado apenas pelo prisma de sua 
dimensão individual, pois na dimensão social a formação do indivíduo 
influencia no avanço econômico-político-social do país (SILVEIRA, 
2010, p. 235). 

Entende-se que, de certa forma, a educação é necessária 
para que o cidadão tenha acesso “ao conjunto de bens e serviços 
disponíveis na sociedade” (SILVEIRA, 2010, p. 235). Sendo assim, a 
Carta Magna de 1988 ao consagrar a educação enquanto um direito 
social, a ser definida como necessária para que se alcance o “pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho” (SILVEIRA, 2010, p. 235). De acordo 
com Alves:

A relevância da educação em nossa sociedade é indiscutível. A 
instrução se constitui em instrumento essencial e determinante 
para a capacitação ao trabalho e para a formação da 
consciência cidadã nas comunidades humanas. O atual estágio 
do capitalismo, pautado na revolução científico-tecnológica e 
na globalização, denota relevo ainda maior à educação. Por 
meio dela, pode ser alcançada a própria evolução do Estado, 
pois apenas com o desenvolvimento da capacidade crítica 
de todos os brasileiros e sua qualificação para o trabalho se 
torna possível a evolução de um Estado de Direito. Parece 
assim, cada vez mais evidente que a solução para a violência, 
a alienação, o incipiente desenvolvimento econômico ou para 
as desigualdades sociais é a educação (ALVES, 2015, online).

Em 1966, tem origem a LDB, ou a nova LDB, Lei de Diretrizes 
Básicas que organiza a política educacional do país. Na década de 
1990, surge o SAEB (Sistema de Avaliação do Ensino Básico), e em 
1996 a Lei 9.424 cria o FUNDEF, que veio a ser substituído pelo FUNDEB 
“que obrigou os estados e municípios a aplicarem anualmente um 
percentual mínimo de suas receitas” na educação (NUNEZ, s.d., online). 
São princípios que norteiam o ensino: a dignidade da pessoa humana, 
a garantia de condições para o acesso e permanência no ensino, as 
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“liberdades de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar pensamentos, 
a arte e o saber” (ALVES, 2015, online), “o pluralismo de ideias e de 
concepções pedagógicas”, a gratuidade do ensino público oferecido 
pelo Estado, à valorização dos profissionais que atuam no ensino e a 
“gestão democrática do ensino público” (ALVES, 2015, online).

O direito à educação é previsto por um conjunto de normas 
nacionais e internacionais (NUNEZ, s.d., online). Os titulares do 
direito à educação são pessoas ou grupos de pessoas, levando em 
consideração duas características, são crianças, jovens, adultos, 
idosos e etc. O sujeito passivo, neste caso, é o próprio Estado 
responsável por promover ações que garantam a efetivação do direito 
social à educação (RANIERI, 2013, p. 67-68 apud RANIERI; ALVES, 
2018, p. 116). Para que ocorra de forma efetiva a garantia do direito à 
educação é de suma importância que a administração pública aja de 
forma responsável (ALVES, 2015, online).

3 ESCOLAS PERIFÉRICAS E DIAS LETIVOS 
SUSPENSOS: O IMPACTO DA VIOLÊNCIA 
NA GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO

Em 2017, dos 198 dias letivos constantes do planejamento 
da rede municipal de ensino da cidade do Rio de Janeiro as aulas 
ocorreram de forma integral em somente 14 dias, ou seja, em 184 dias 
as aulas foram interrompidas ou suspensas por conta da violência 
relacionada a tiroteios, toques de recolher e operações policiais, o 
que acabou prejudicando e consequentemente violando o direito à 
educação de mais de 165 mil alunos (MATUOKA, 2018, online). Maria 
Eduarda, estudante de 13 anos, foi assassinada no momento em 
que bebia água na “Escola Municipal Jornalista Escritor Daniel Piza”. 
No muro da Escola, foram constatadas 20 perfurações por bala, três 
atingiram a estudante (MATUOKA, 2018, online).
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Em uma instituição de ensino do bairro Bom Jardim (Fortaleza/
CE), cerca de 300 alunos da rede municipal de ensino tiveram sua 
rotina de estudos prejudicada por conta da violência urbana, aqui 
mais especificamente em razão da guerra entre facções. “A evasão 
escolar, que em 2017 chegou a 6,7% dos estudantes do ensino médio 
cearense, deriva também de um cenário que vai além do desestímulo 
e da necessidade de produção de renda” (JORNAL O POVO, 2018, 
online). Ainda sobre a violência no Estado do Rio de Janeiro, de acordo 
com Martín:

De sua carteira, Renan, de 13 anos, não consegue enumerar 
mais de três países sem travar – “Brasil, humm... Argentina, 
México, ah...” –, mas diz de cabeça nove tipos de armas: “Snipe, 
AK-47, 7.65, AR-15, Bazuca, calibre .50, calibre 12, Glock, 
giratória...”. Na classe ao lado, Guilherme, de 14 anos, também 
é capaz de imitar o som dos tiros: a rajada espaçada do AK-47, 
o eco seco da pistola e o estrondo de um lança-granadas. “É 
o que escutamos todos os dias”, justificam. Os dois, garotos 
negros e pobres, são alunos de uma escola municipal do Rio 
de Janeiro encravada em um complexo de favelas dividido por 
um rio fétido, uma linha de trem e a guerra entre três facções 
de traficantes, a apenas 36 quilômetros do Cristo Redentor 
(MARTÌN, 2017, online).

No estado do Rio de Janeiro milhares de crianças se deslocam 
diariamente para escolas localizadas em áreas consideradas de con-
flito, sob domínio de traficantes e que rotineiramente são patrulhadas 
pela polícia. A crise político-econômica também afeta esse cenário, 
com o aumento da violência e da falta de recursos na polícia, ocorreu 
um processo de intensificação do tráfico e das atividades criminosas 
(MARTÍN, 2017, online). “Nos primeiros 82 dias letivos de 2017, só 
houve sete dias de paz em que nenhum dos mais de 1500 colégios 
municipais precisou fechar suas portas, foram quase 120.000 crianças 
sem aulas, segundo a Secretaria Municipal de Educação” (MARTÍN, 
2017, online). 
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No mês de outubro de 2017, vários adolescentes que residem 
na Rocinha não puderam sair de suas casas para participar do 
vestibular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), pois 
a localidade onde residem amanheceu sob um intenso tiroteio. “Como 
falar de meritocracia neste contexto de desigualdade profunda? É no 
mínimo hipócrita acreditar que estes estudantes terão as mesmas 
oportunidades educacionais que outros” residentes de uma realidade 
diferente das favelas (MATUOKA, 2018, online).

Embora a violência no meio urbano seja algo que está presente 
na realidade do Rio há anos, a nova onda de violência generalizada é 
um reflexo da chamada “política de pacificação”, posta em prática no 
ano de 2010. Essa política é responsável por criar uma “ilusão” com 
relação a real situação da segurança pública. Ao todo foram instaladas 
38 UPPs (Unidades de Polícia Pacificadora), o que teve como conse-
quência a “migração dos grupos armados de narcotraficantes para 
outras regiões da cidade e também municípios vizinhos” (MATUOKA, 
2018, online).

Como já abordado anteriormente, o direito de acesso à edu-
cação é necessário, para garantir a liberdade, a cidadania, o trabalho 
digno e a felicidade do indivíduo, a violência urbana viola o direito a 
educação, pois impede que o ensino seja praticado, ou seja, impede 
que os atos de ensinar e aprender sejam viabilizados (GUIMARÃES, 
2019, online). É violado o art. 205 da Constituição Federal de 1988 
que prevê que “todos tem direito a educação”, são também violadas 
outras normas nacionais e internacionais que versam sobre o direito à 
educação (GUIMARÃES, 2019, online). Ainda de acordo com Martín:

Um estudo de 2009 que procurava medir o impacto da violên-
cia no desempenho escolar no Rio revelou que as escolas que 
sofrem com conflitos apresentam alta rotatividade de diretores, 
falta de professores, interrupção constante de classes e pior 
desempenho nas provas nacionais de matemática. “Alunos de 
escolas que experimentaram nove ou mais dias de conflitos du-
rante o ano tiveram desempenho duas vezes pior que os alunos 
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de escolas expostas à violência durante dois ou mais dias”, re-
velou o relatório feito por Rudi Rocha e Joana Monteiro, hoje 
diretora do Instituto de Segurança Pública que coleta e divulga 
os dados da violência no Estado (MARTÍN, 2017, online).

Outra forma de violência que afeta o ensino e a estrutura física 
das escolas é a utilização das mesmas como “quartéis do tráfico”, 
além de serem invadidas durante o horário de não utilização, o crime 
organizado vê as instituições de ensino público, onde “crianças 
e adolescentes são facilmente aliciados para” trabalhar no tráfico 
(FIOCRUZ, 2010, p. 71).

A prefeitura do município do Rio disponibiliza “um curso de 
proteção para situações de guerra, do Comitê Internacional da 
Cruz Vermelha (CICV)” que é direcionado aos docentes de escolas 
localizadas em zonas de risco, o objetivo principal é “ajudá-los a 
lidarem com a violência na prática e preservarem a sua própria vida” 
(MARUOKA, 2018, online). Devem ser criados espaços de acolhimento 
para professores, com uma equipe técnica e multidisciplinar que ajuda 
a amenizar a questão. É importante estabelecer no ambiente escolar 
uma relação de apoio e fortificar o vínculo existente entre professores, 
alunos e as famílias (MATUOKA, 2018, online).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O direito humano e social à educação, previsto por diversos 
institutos e discutido exaustivamente pela sociedade e comunidade 
pesquisadora, é sumariamente violado por conta da violência urbana 
que atinge as escolas periféricas por todo o Brasil. A possibilidade de 
uma formação cidadã e da melhoria das condições socioeconômicas 
(uma vez que o nível escolaridade está diretamente relacionado com a 
média salarial) é massacrada pela guerra ao tráfico de drogas e pelas 
próprias organizações criminosas.
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Em um cenário caótico, estudantes, professores e funcionários 
dessas escolas correm diariamente risco de vida, e muitas das vezes 
são vítimas dessa violência, o que acaba custando suas próprias vidas. 
O número de dias letivos suspensos é preocupante, os estudantes de 
escolas periféricas (logo, os mais carentes) são prejudicados em razão 
das aulas interrompidas, sendo sua formação é comprometida por 
conta de um Estado que falhou completamente na tarefa de oferecer 
dois direitos humanos fundamentais: segurança e educação.

É de suma importância à construção de uma política de combate 
a violência urbana periférica, uma política séria, não “eleitoreira” e que 
vise o real combate a esse quadro de violações generalizadas a Direitos 
Humanos e Sociais. A garantia do direito à educação é imprescindível 
para superar o quadro de profunda desigualdade que caracteriza o 
Brasil atual. O combate à violência é fundamental para que casos 
como o de Maria Eduarda jamais se repitam.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Os Direitos Humanos são um conjunto de direitos fundamentais 
pertencentes a todos os seres humanos, sendo universais, ou seja, 
abarcando os indivíduos de todos os povos e nações. São garantias 
históricas que tiveram como marco mais importante a promulgação 
da Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). A discussão 
que se faz presente na atualidade é quanto à eficácia desses direitos 
de suma importância frente a uma série de violações presentes na 
sociedade moderna.

Um dos Direitos Humanos que, de forma mais perceptível 
e cotidiana, é violado é o Direito Humano à Alimentação Adequada 
(DHAA). O direito à alimentação é entendido como um direito cuja 
violação implica no comprometimento da garantia de outros direitos, 
como a vida.  A sociedade atual é apática com relação à maioria dos 
casos de violação desse direito primordial, a dor do outro já não importa 
tanto, o que evidencia a importância dos conceitos de modernidade, 
sociedade e vida líquidas. 

Na sociedade líquida os indivíduos vivem em um estado de 
apatia, caracterizado pelo individualismo cada vez mais profundo, 
pelos desvalores e pela falta de preocupação com relação à situação 
do outro. Tais condições levam a um comprometimento da garantia 
dos direitos e consequentemente da dignidade humana. Porém é 
necessário compreender o motivo de tais violações não estarrecerem 
o indivíduo humano em uma sociedade líquida pós-moderna. A 
metodologia empregada na construção do presente pautou-se na 
utilização do método dedutivo. Como técnica de pesquisa, optou-
se pela revisão de literatura sistemática, analisando-se doutrinas e a 
legislação referente ao tema proposto.



242

s u m á r i o

1 A CONSTRUÇÃO HISTÓRICA 
DOS DIREITOS HUMANOS

Para compreender o conceito de Direitos Humanos e sua relação 
com a atualidade em diversos aspectos é necessário conhecer, mesmo 
que brevemente, a trajetória histórica de construção desse conjunto de 
direitos que tem início no século XVIII, sobretudo a partir do ano de 
1760. Tal período histórico é marcado pela “constituição, publicização 
e popularização” dos aspectos subjetivos essenciais para que a 
questão envolvendo a ideia dos chamados “direitos” pudesse ser 
discutida como algo a ser construído naquele tempo. O surgimento de 
movimentos de cunho social, nas Revoluções Americana e Francesa, 
serviram de base para a concretização dos “direitos do homem e do 
cidadão”. Portanto, no século XVIII, tais acontecimentos dão início 
a discussão da inerência de direitos fundamentais ao ser humano 
(PAIVA, 2013, p. 35-36).

A concepção daquilo que era entendido como “direitos do 
homem”, positivado na Declaração de Direitos do Homem e do 
Cidadão (1789), era de certa forma abrangedora. Aqueles que foram 
responsáveis pela Declaração de 1789 “tinham uma noção – embora 
difusa – que a ideia dos direitos do homem perpassava por muitos 
lugares do real” (PAIVA, 2013, p. 38). Tratavam-se de questões 
envolvendo os ideais de liberdade, isonomia, relutância à opressão, 
direitos sociais, econômicos e culturais (PAIVA, 2013, p. 38). 

Depois do holocausto na Alemanha nazista, “ao menos a 
princípio, a questão dos Direitos Humanos surge como um dos pilares 
sem o qual não seria possível a emancipação do homem” (PAIVA, 
2013, p. 42). A Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) 
engloba em seu conteúdo as três dimensões dos Direitos Humanos. 
Nessa declaração encontra-se positivado que os direitos políticos 
(propostos por Hegel), os direitos econômicos (propostos por Marx) 
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e os direitos culturais (oriundos dos pensamentos de Nietzsche) são 
direitos inerentes ao ser humano (PAIVA, 2013, p. 42).

A primeira dimensão dos direitos humanos surgiu no período de 
confronto aos poderes e regalias das monarquias absolutistas, oriundos 
da luta burguesa pela garantia de direitos como à vida, a liberdade e a 
propriedade. Sendo assim, os direitos de primeira dimensão têm como 
objetivo a proteção dos indivíduos frente aos abusos do Estado no 
que se refere ao direito à vida, a liberdade, a propriedade e ao direito 
de constituir patrimônio. Em suma, trata-se da garantia da liberdade e 
igualdade (SILVA, s.d., online). 

Com relação à segunda dimensão dos direitos humanos, essa é 
oriunda “das lutas sociais que buscavam uma maior salvaguarda das 
condições necessárias ao desenvolvimento pleno da humanidade” 
(SILVA, s.d., online), porém, dessa vez, por meio da revolta das classes 
operárias, cujo surgimento remonta ao processo de industrialização 
europeu. Emborra tal classe tenha sido teoricamente abarcada pelas 
garantias da primeira dimensão, ainda era explorada por aqueles 
que detinham o capital, não tinham acesso ao saneamento básico e 
outros direitos como educação, saúde e, sobretudo aqueles que os 
resguardassem da exploração no trabalho (SILVA, s.d., online). Ainda 
conforme preleciona Silva:

Karl Marx e de Friederich Engels editaram o Manifesto 
Comunista que juntamente com outros documentos, tais como 
a encíclica papal Rerum Novarum de Leão XIII de 1891, a 
Constituição Mexicana de 1917 e a Constituição Alemã de 1919, 
fortaleceram o desenvolvimento dos ideais de universalidade e 
socialismo (direitos sociais) dos direitos humanos. Com essas 
Constituições os direitos sociais passam a ser considerados 
direitos fundamentais dos seres humanos. Após a Segunda 
Guerra Mundial já não se admitia mais o Estado nos moldes 
liberais clássicos de não intervenção. O Estado passa a 
ser um administrador da sociedade e neste momento deve 
aproveitar os laços internacionais para estabelecer um núcleo 
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fundamental de Direitos Humanos Internacionais. Dessa forma, 
elabora a Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, 
a Declaração Americana dos Direitos do Homem, de 1969, 
em São José da Costa Rica, com objetivo de tornar universal 
aplicação dos Direitos Humanos. Surge organizações não-
estatais, como a Anistia Internacional, a Comissão Internacional 
dos Juristas, o Instituto Interamericano dos Direitos Humanos, 
com a finalidade de divulgação de ideias e educação em 
Direitos Humanos. Houve a incorporação dos direitos sociais 
nos diversos ordenamentos jurídicos. No entanto, estes direitos 
não se realizam plenamente hodiernamente, principalmente 
pela insuficiência de recursos para que o Estado lhes confira 
eficácia, o que inicialmente os relegou à esfera meramente 
programática (SILVA, s.d., online).

Já a terceira dimensão dos direitos humanos diz respeito ao 
conjunto de direitos relacionados à solidariedade e a fraternidade. 
São os chamados direitos difusos e coletivos que objetivam o 
avanço da civilização, compreendidos enquanto o direito à paz, ao 
desenvolvimento, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a 
autodeterminação e à comunicação. Na quarta dimensão dos direitos 
humanos encontram-se os “interesses que têm como objetivo a 
preservação do ser humano ao cuidar de direitos que podem colocar 
em risco a própria existência” humana. Aqui se alocam os direitos 
relacionados à biossegurança, os garantidores quanto aos efeitos da 
globalização, a garantia do Estado Democrático de Direito e os direitos 
relacionados à internet e informática (MALHEIROS, 2017, p. 6-7).

A locução “direitos humanos” pode ser definida como o 
conjunto de “direitos naturais garantidos a todo e qualquer indivíduo, 
e que devem ser universais, isto é, se estender a pessoas de todos 
os povos e nações”, sem levar em consideração fatores como classe 
social ou posicionamento político (SOUZA, 2017, online). Conforme 
preleciona Souza:

Os direitos humanos são garantias históricas, que mudam ao 
longo do tempo, adaptando-se às necessidades específicas 
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de cada momento. Por isso, ainda que a forma com que 
atualmente conhecemos os direitos humanos tenha surgido 
com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinada 
em 1948, antes disso, princípios de garantia de proteção 
aos direitos básicos do indivíduo já apareciam em algumas 
situações ao longo da história. Com o tempo, surgiram outros 
importantes documentos de afirmação dos direitos individuais, 
como a Petição de Direito, um documento elaborado pelo 
Parlamento Inglês em 1628 e posteriormente enviada a Carlos I 
como uma declaração de liberdades civis. A Petição baseou-se 
em cartas e estatutos anteriores e tinha como principal objetivo 
limitar decisões do monarca sem autorização do Parlamento. 
Já em 1776, foi deflagrado o processo de independência dos 
Estados Unidos, contexto em que foi publicada uma declaração 
que acentuava os direitos individuais (direito à vida, à liberdade 
e à busca pela felicidade) e o direito de revolução. Essas 
ideias não só foram amplamente apoiadas pelos cidadãos 
estadunidenses, como influenciaram outros fenômenos 
similares no mundo, em particular a Revolução Francesa, em 
1789 (SOUZA, 2017, online).

Algumas vertentes defendem a ideia de que o pilar histórico de 
sustentação do conceito de direito humano data de 539 a.c., quando 
Ciro II conquistou a Babilônia. Ciro então libertou os escravos, “declarou 
a possibilidade de escolha individual da religião, e estabeleceu a 
igualdade”. Tais ordens foram escritas em um cilindro de argila, que 
é considerado o primeiro documento de direitos humanos da história 
(ANDRADE, 2017, online). Posteriormente outras declarações auxiliaram 
na construção de um quadro geral de direitos humanos, tais como a 
Carta Magna de 1215, a Petição de Direito (1688), a Constituição dos 
Estados Unidos (1787), a Declaração Francesa de Direitos do Homem 
e do Cidadão (1789) e a Declaração Universal dos Direitos Humanos 
de 1948 (ANDRADE, 2017, online).

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH/1948) 
foi o caminho jurídico estabelecido “pela comunidade internacional 
para eleger os direitos tidos como essenciais no intuito de preservar a 
dignidade do ser humano” (PASSOS, 2016, p. 237). A chamada Carta 
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de São Francisco, em conjunto com a DUDH (1948) e com o PIDESC 
(Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais) 
de 1966, constitui a Carta de Direitos Humanos da Organização das 
Nações Unidas (PASSOS, 2016, p. 237). Conforme preleciona Lafer 
(2001 apud PASSOS, 2016) o documento universal de 1948 deve ser 
entendido como a base que origina a nova concepção de direitos, 
direcionada a proteção humana. “O Direito Internacional dos Direitos 
Humanos objetiva transformar em direito positivo esse escopo”. A carta 
de 1948, ao positivar direitos como à liberdade, igualdade e fraternidade 
referentes a todos os indivíduos objetiva o reconhecimento do valor 
humano acima de qualquer coisa. Ao reconhecer a inerência de valores 
como a liberdade e a igualdade ao ser humano, mantém-se um antigo 
entendimento ao mesmo tempo que se cria um novo, tal “conceito 
nada mais é do que a inerência da dignidade do ser humano”. Valores 
como a liberdade e igualdade no que tange a dignidade e direitos estão 
atrelados ao ser humano desde o seu nascimento, independentemente 
de qualquer característica, que não seja sua natureza enquanto ser 
humano (PASSOS, 2016, p. 238).

Portanto, o entendimento contemporâneo do conceito de Direi-
tos Humanos, marcado pelos valores de universalidade e indivisibili-
dade, é oriundo da DUDH de 1948 sendo reafirmado pela Declaração 
de Viena (1993). A Declaração de Viena é responsável por apontar um 
conjunto de interesses que, ao menos os mais relevantes foram con-
cretizados, dentre eles “a instalação do Alto Comissariado das Nações 
Unidas para os Direitos Humanos” (PASSOS, 2016, p. 240-241). No 
entanto, “embora existam diversos documentos e instrumentos para 
garantir os direitos humanos, na prática ainda há uma grande dificul-
dade em tirar esses planos do papel”, a maior dificuldade para garantia 
dos direitos humanos reside na esfera política, onde o descaso sob 
justificativa de insuficiência de recursos compromete a realização dos 
direitos humanos fundamentais (SOUZA, 2017, online).
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 O curso da evolução dos Direitos Humanos se encontra em 
constante evolução. A pessoa humana enquanto sujeito de direitos, 
sob influência da corrente existencialista, no começo do século XX, 
foram essenciais “para a construção das garantias fundamentais e 
para a reafirmação dos Direitos Humanos” (PASSOS, 2016, p. 243). Os 
Estados Nacionais formam a principal frente garantidora dos Direitos 
Humanos, diante do engajamento na busca pelo respeito universal e a 
proteção e realização de todos os Direitos Humanos e das liberdades 
intrínsecas ao ser humano, levando tais direitos a um contínuo processo 
de evolução (PASSOS, 2016, p. 243).

2 O DIREITO HUMANO À 
ALIMENTAÇÃO ADEQUADA COMO 
DIREITO INTERDIMENSIONAL: 
APONTAMENTOS E NOTAS

O chamado Direito Humano à Alimentação Adequada (DHAA) 
se subdivide em duas vertentes, que compreendem o direito de não 
ser acometido pela fome e o direito de acesso à alimentação adequa-
da. A realização desses direitos é de suma importância para a garantia 
de outros direitos humanos, como a saúde, educação, desenvolvimen-
to e até mesmo do direito à vida. As principais definições utilizadas na 
construção do conceito de Direito Humano à Alimentação Adequada 
são aquelas relacionadas à “disponibilidade de alimentos, adequa-
ção, acessibilidade e estabilidade do acesso a alimentos produzidos 
e consumidos de forma soberana, sustentável, digna e emancipatória” 
(BRASIL, 2017, online).

O direito humano à alimentação em quantidade e qualidade 
adequadas é entendido enquanto um direito fundamental, cuja viola-
ção ou não realização compromete de forma considerável a discussão 
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e realização de outros direitos, já que a garantia do direito a alimen-
tação está intrinsecamente relacionada com a manutenção da vida 
(VALENTE, 2001 apud TEO et al., 2017). O DHAA vem sendo debatido 
e construído com o passar dos anos, sendo oriundo da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos de 1948, que em seu art. 25, §1º as-
segura que todo indivíduo conjuntamente com sua família tem direito 
a condições de vida que assegurem saúde, alimentação adequada, 
vestuário e moradia (ONU, 1948 apud TEO et al., 2017, p. 246).

Deve ser compreendida a ideia, ou posicionamento, de que o 
direito de acesso regular e permanente á alimentação em quantidade e 
qualidade adequadas não deve ser entendido como “benemerência”, 
mas sim como uma obrigação que deve ser garantida pelo Estado 
e sociedade civil organizada num esforço de erradicar a fome e a 
insegurança alimentar e nutricional (BELICK, 2003 apud TEO et al., 
2017, p. 246). Sendo assim, o DHAA deve ser garantido através de 
políticas públicas direcionadas a segurança alimentar e nutricional 
(SAN), “de maneira que a SAN seja conquistada na medida que o 
DHAA seja progressivamente realizado” (MALUF, 2011 apud TEO et 
al., 2017, p. 246).

No ano de 2013, de acordo com pesquisas realizadas pela 
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura 
(FAO), cerca de 850 milhões de pessoas eram acometidas por um 
quadro de fome crônica nos países em situação de subdesenvolvi-
mento ou em desenvolvimento. Neste sentido, em 2008, segundo a 
mesma organização, esse número saltou para o preocupante núme-
ro de 923 milhões de indivíduos. Em 2011, um novo número, dessa 
vez o relatório apontou um contingente de 925 milhões de famintos 
(ABRANDH, 2013, p. 26). 

Ademais, cerca de 2 bilhões de indivíduos enfrentam a chamada 
“fome oculta”, caracterizada por uma deficiência de micronutrientes: 
os principais grupos sociais acometidos são os de “mulheres com 
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anemia e deficiência de ferro, crianças afetadas por deficiência de 
iodo, a causa mais comum do retardamento mental, crianças que 
sofrem de deficiência subclínica de Vitamina A”, o que prejudica 
consideravelmente a capacidade do organismo de combater doenças 
e pode desencadear à cegueira (ABRANDH, 2013, p. 26).

Dessa forma, fica evidente que o problema da fome (em sua 
maior parte) está relacionado à situação de desenvolvimento ou 
subdesenvolvimento dos países, sendo o segundo uma consequência 
do primeiro. A fome endêmica pode ser entendida como “um 
processo igualmente complexo e socialmente determinado”, sendo 
o subdesenvolvimento definido por Josué de Castro como “um tipo 
de poluição humana localizado em alguns setores abusivamente 
explorados pelas grandes potências industriais do mundo” (CASTRO, 
2003, p. 137 apud BEZERRA; ISAGUIRRE, 2014, p. 684). Ainda 
conforme Bezerra e Isaguirre:

Ao se analisar as condições geográficas e históricas, bem 
como o processo de determinação social do fenômeno da fome 
endêmica nos continentes da América Latina e do Caribe, esse 
fenômeno não pode ser admitido como algo “natural”, e sim 
como um dos males graves que atinge grande parte dos povos 
dessa região, consequência do capitalismo imperialista, por um 
lado, e subdesenvolvido e dominado, por outro. 

Apesar de ser uma região com uma das maiores riquezas 
do mundo em termos de clima, solo, produtividade agrícola 
e animal – inclusive ressignificando tais práticas produtivas 
a modelos sustentáveis –, sem se esquecer das riquezas 
minerais, a economia agrícola dos países latinoamericanos não 
tem o seu foco na produção de alimentos com vistas a garantir 
o DHAA, mas na produção de mercadoria, principalmente 
entre aqueles que detêm os meios de produção. A situação 
da agricultura presa à lógica da produção mercantil nunca 
pode esquecer essa regra básica: quem define o que e como 
produzir é o mercado. Este, sim, sob a forma dos monopólios 
econômicos, tecnológicos e comerciais, dita as regras da 
produção. Se isso implica em fome ou na ausência dela, não 
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tem a menor importância. O que importa é assegurar o lucro e, 
consequentemente, o crescimento dos monopólios. É essa lei 
geral de funcionamento que se instala e fortalece a violação do 
DHAA (BEZERRA; ISAGUIRRE, 2014, p. 688-689).

No Brasil a Carta Magna de 1988, determina, em seu art. 6º, 
que a alimentação é um direito fundamental social. O reconhecimento 
do direito a alimentação, bem como sua positivação na Constituição 
Federal de 1988, atribui ao DHAA no Brasil um considerável valor jurídico 
e sociopolítico, uma vez que resguarda e protege “das alterações 
recorrentes em termos de Governo e reafirma a obrigação do Estado 
brasileiro de respeitar, proteger, prover e realizar/viabilizar o DHAA” 
(BEZERRA; ISAGUIRRE, 2014, p. 690). De acordo com Carvalho:

A segurança alimentar é a garantia de todos os seres humanos 
em ter acesso físico e econômico aos alimentos básicos e in-
dispensáveis para o alcance de uma vida ativa e saudável. Por 
isso, a fim de conquistar tal objetivo, requer–se a participação 
de uma multiplicidade de atores institucionais como o Estado, 
movimentos sociais, Organizações Não Governamentais e a so-
ciedade civil como um todo na obtenção de políticas públicas 
que intervenham diretamente na efetivação e concretização do 
direito fundamental à alimentação ao suplantar, por conseguin-
te, a fome. Ademais, é preciso pensar que a alimentação é um 
direito e não um favor do Estado para os que não têm o que 
comer. Se é direito, deve estar ao alcance de todos, devendo 
desfrutar e reivindicar o cumprimento de toda a normatividade 
deste direito fundamental. Por essa razão, o Estado incumbe–se 
no dever de assegurar o acesso à alimentação não só em quan-
tidade suficiente, mas também em qualidade a fim de completar 
a sustentabilidade da vida (CARVALHO, 2012, p. 219).

O DHAA se relaciona com três dimensões dos direitos huma-
nos. Para garantia do direito à vida, alocado na primeira dimensão dos 
direitos humanos, é necessário que o indivíduo tenha acesso a uma ali-
mentação em quantidade e qualidade adequadas. Da mesma forma, a 
saúde e a educação, pertencentes a segunda dimensão dos direitos, 
só são viabilizadas diante de um quadro de alimentação adequada. A 
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qualidade de vida integra a terceira dimensão de direitos, a má alimen-
tação leva a doenças como desnutrição e anemia, o que compromete 
a vivência humana digna (IURCONVITE, 2007 apud GUEDES; RAN-
GEL, 2017). O DHAA está atrelado à garantia de outros direitos, como 
a saúde, educação e até mesmo, do direito à vida (GUEDES; RANGEL, 
2017, online).

3 O DIREITO HUMANO À ALIMENTAÇÃO 
ADEQUADA EM UMA SOCIEDADE 
LÍQUIDA: UMA ANÁLISE À LUZ DA 
CONTRIBUIÇÃO DE BAUMANN

O sociólogo Zygmunt Bauman é responsável pela criação de 
um entendimento “dicotômico” sobre os conceitos de modernidade 
sólida e modernidade líquida, que tem início com um estudo da mo-
dernidade sob a perspectiva de sua temporalidade, cuja base teórica é 
justamente a “ocorrência de uma emancipação do tempo com relação 
ao espaço”, pois o indivíduo começou a organizar o tempo de forma 
a atender seus desejos em todos os aspectos da vivência, “num con-
texto de produção contínua voltada a constante otimização da mencio-
nada questão temporal”. A organização do tempo já era uma carac-
terística da modernidade sólida, ganhando “uma nova roupagem” na 
nova modernidade e sociedade líquidas, visto que a autonomia sobre 
a questão espacial funda um novo contexto que “potencializa a instru-
mentalização do que é temporal” (BERSANI, 2012, p. 81).

A modernidade líquida, proposta por Bauman, dá início a uma 
era de “desregulamentação”, de fragilização das relações humanas 
e da terceirização dos afazeres e encargos modernos. As relações 
interpessoais humanas, no contexto da modernidade líquida, são 
caracterizadas pela “superficialidade inerente” aos indivíduos. A 
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modernidade líquida e a sociedade líquida originam uma situação 
social definida pela indiferença ao semelhante e às questões de 
cunho humanitário e social, aos incontáveis problemas que assolam 
a sociedade e as minorias sociais, o que acaba por empurrar o ser 
humano em direção a mercadorização (BERSANI, 2012, p. 81-82). 
Na sociedade líquida a realidade social está contaminada pelos 
preceitos da “desregulamentação, insegurança, privatização e 
consumismo”, e em tal conceito muito se discute a eficácia dos 
Direitos Humanos. Zygmunt Bauman aborda em suas obras diversas 
questões intrinsecamente ligadas aos direitos humanos, “refletindo 
sobre as implicações ideológicas das quais desencadeiam todas as 
construções que a eles se voltam” (BERSANI, 2012, p. 88-89).

A posição de centralidade cedida ao mercado financeiro pela 
sociedade líquida arrasta os direitos sociais e os direitos humanos para 
um “segundo plano”. A Constituição é modificada e a incumbência pela 
dignidade humana terceirizada, as até então conquistas sociais são 
desnormatizadas e as pessoas passam a ser vistas enquanto meros 
consumidores. Na sociedade líquida, o sentimento de individualismo 
toma uma proporção tão significativa que “o consumo não permite 
a identificação dos consumidores enquanto categoria, mas cria 
certa competição e rivalidade entre eles de forma que estes se veem 
desarticulados para lutar por objetivos comuns”, o que de certa forma 
prejudica e compromete a prevalência dos direitos sociais e humanos 
para todos (BAUMAN, 1998 apud SOUZA; PINTINHA, s.d., p. 19). 
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 
(IBGE) cerca de 40% dos rendimentos dos trabalhadores mais pobres 
fica retido junto aos 10% mais ricos do país (PAMPLONA, 2016 apud 
SOUZA; PINTINHA, s.d.). Conforme preleciona Angelin et al.:

Neste trilhar ideológico permeado por uma racionalidade 
que não considera a complexidade das relações humanas 
foram sendo destacados caminhos que levam a conflitos, 
a intolerância, e ao aumento do abismo da desigualdade 
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econômica e social. Ironicamente são essas mesmas 
sociedades pós-modernas que primam por um dos princípios 
basilares dos Estados Democráticos de Direito: a dignidade 
da pessoa humana, supostamente alcançada através do bem 
comum voltado para todos.

É neste contexto que se encontram os Direitos Humanos, 
criados e apregoados como instrumentos de garantia e 
viabilização da dignidade da pessoa humana, seja no aspecto 
protetivo, econômico, social e/ou cultural. Para alcançar a 
efetivação desses conceitos, é preciso que o Estado, em 
parceria com a sociedade civil, crie instrumentos e viabilize 
condições específicas para que a dignidade humana e o bem 
comum se materializem. É nesse sentido que trilham os Direitos 
Humanos nas sociedades atuais, buscando transitar entre o 
individualismo e os conflitos que giram em torno das relações 
humanas (ANGELIN et al., 2017, p. 260-261).

O caminho rumo à modernidade se justificou pela ilusão de 
se encontrar um lugar seguro, ausente de medo, “na direção de um 
mundo impenetrável e livre do destino cego”. Porém, tal caminho 
não era exatamente uma rota de fuga, pois a sociedade se encontra 
atualmente em um “cemitério de esperanças frustradas” (BAUMAN, 
2005, p. 34 apud ANGELIN et al., 2017, p. 262). A sociedade líquida se 
encontra, portanto, em uma situação de contínua emergência, pois é 
produto da elaboração quase infinita e viciada de projetos, os quais, 
por sua vez, demandam que “os dejetos humanos sejam varridos 
para longe” (BAUMAM, 2008, p. 8, apud ANGELIN et al., 2017, p. 262). 
Assim, quando “se trata de projetar as formas de convívio humano, o 
refugo são os seres humanos”, aqui se fazendo uma referência clara 
a aqueles que se encontram marginalizados e que por consequência 
desse nefasto processo, tem uma série de direitos humanos violados 
(BAUMAM, 2008, p. 8, apud ANGELIN et al., 2017, p. 262).

Em complemento, o indivíduo, na atualidade, direciona sua 
vivência pautado no sentimento de medo que coordena suas atitudes, 
tal indivíduo convive com a sensação de estar em contínuo perigo. Tais 
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medos se concretizam em intimidações ao corpo e propriedade; outros 
medos comprometem a constância da ordem social e o sentimento de 
confiança na mesma; por sua vez há perigos (oriundos de medos) 
que “ameaçam o lugar da pessoa no mundo, seja sua posição social 
(hierarquia), identidade (de classe, de gênero, étnica, religiosa) e, ainda, 
atingem a imunidade à degradação e à exclusão social” (ANGELIN et 
al., 2017, p. 262).

Sem embargos, na sociedade líquida, o ser humano vive em 
um mundo apático, marcado por desvalores, pelo consumismo 
exagerado, e por relações pouco duradoras e sem solidariedade. 
Destarte, a problemática dos direitos humanos, e em especial do 
Direito Humano à Alimentação Adequada, ultrapassa as deficiências 
de um Estado “falido”, no que se refere à garantia e efetivação de seus 
deveres, se deslocando em direção aos anseios e impasses do homem 
pós-moderno no que tange a questão do individualismo. Portanto, a 
solidariedade, o respeito e a “conscientização dos direitos humanos 
fica limitada a pequenos grupos, que mesmo assim conseguem fazer 
a diferença” (VARGAS, 2016, online).

Embora a humanidade, em sua vivência coletiva, tenha evoluído 
de forma considerável em várias características, e “tenha positivado 
róis de direitos e garantias fundamentais para as pessoas”, o que se 
pode observar é que na atualidade a sociedade ainda enfrenta proble-
mas com relação ao mínimo existencial social, muitas pessoas ainda 
sofrem com a falta de alimentos e de água potável, que são elementos 
básicos para garantia de uma vida digna (ANGELIN et al., 2017, p. 
270). Embora tais direitos possam ser considerados individuais eles 
representam “uma perspectiva coletiva das necessidades humanas 
básicas”. Existem direitos inerentes a todos os seres humanos (em 
coletividade) e esses direitos devem ser garantidos e efetivados igual-
mente (ANGELIN et al., 2017, p. 270-271). De acordo com Piovensan:
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Na atual conjuntura de uma sociedade líquida, em que se 
encontram os Direitos Humanos, é imprescindível o papel que 
os Estados Democráticos de Direito podem desenvolver na sua 
promoção, uma vez que um dos seus princípios fundantes é 
a garantia da dignidade da pessoa humana. Exemplo disso 
foi o poder constituinte originário que, ao criar a Constituição 
Federal de 1988 (CF/1988), elegeu a dignidade da pessoa 
humana como um fundamento central do Regime Democrático 
assumido (Artigo 1º, inciso II, CF/1988). Além disso, não se pode 
olvidar que, ao mesmo tempo, o Artigo 3º desta Constituição 
enfatiza a promoção da justiça social, o respeito à diversidade, 
a promoção do desenvolvimento econômico, humano, social 
e ambiental, bem como erradicação da pobreza e redução 
das desigualdades sociais e regionais, ou seja, remete a 
ações concretas propiciadoras da dignidade. Neste contexto, 
é importante se ter presente que, mesmo diante do acima 
constatado como fundamento do Estado Democrático brasileiro 
e a criação de ordem exaustiva e aberta de Direitos Humanos, 
houve outra escolha constitucional que, de certa forma, colide 
com o acima exposto: optou-se pela ordem econômica voltada 
ao modo de produção capitalista intervencionista. Evidente se 
torna o fato de que esta Constituição reflete as relações de 
poder existentes naquele momento histórico e, por isso, muitas 
vezes se encontram colisões de princípios constitucionais. Por 
conseguinte, é possível ocorrer casos ações ou omissões do 
Estado contraditórias à dignidade da pessoa humana,43 fato 
esse dado a partir da hermenêutica utilizada para resolver 
algum conflito ou tomar alguma decisão (PIOVESAN, 2009, p. 
320-323 apud ANGELIN et al., 2017, p. 273).

Deslocar os Direitos Humanos da condição abstrata para a 
realidade concreta é uma tarefa difícil em razão das estruturas sociais, 
culturais e financeiras díspares, uma vez que o grande desafio é 
combater a desigualdade e os problemas socioeconômicos existentes 
em uma sociedade que a cada dia se torna mais individualista e 
apática com relação às violações de direitos humanos, como o DHAA. 
A atual situação exige que se repense a perspectiva em torno dos 
Direitos Humanos, garantindo assim a dignidade humana. Garantir 
a realização de tais direitos, no cenário atual, não é algo simples, 
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mas, não é impossível. Deve-se “garantir a liberdade, a igualdade, o 
respeito à diversidade e a dignidade das pessoas exige alteridade, 
transformação cultural, social, econômica e adequação dos marcos 
jurídicos estatais” (ANGELIN et al., 2017, p. 276).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Na discussão sobre status dos direitos humanos na atualidade 
pode-se observar que as relações da atualidade, juntamente com a 
globalização e a lógica neoliberal causaram um enfraquecimento das 
relações humanas face ao individualismo. E tal característica influencia 
diretamente no debate sobre direitos humanos na atualidade, uma vez 
que a existência de direitos tidos como individuais, numa interpretação 
superficial, acaba por agravar a situação de marginalização 
socioeconômica de alguns indivíduos.

Em razão das novas condições de vivência na sociedade líquida 
pós-moderna, os quadros de desigualdade socioeconômica, violação 
de direitos humanos como o direito humano à alimentação adequada e 
o aumento do sentimento de individualismo em detrimento da situação 
do “outro”, acabaram por se agravar. Tais fatos evidenciam que o 
individualismo exagerado presente na sociedade líquida é um fator 
que compromete a garantia dos Direitos Humanos, pois a cada dia 
a sociedade se torna mais apática em relação à efetivação e garantia 
dos Direitos Humanos.

O Direito Humano à Alimentação na sociedade líquida pós-
moderna é negligenciado por conta da “terceirização” dos deveres de 
um Estado que historicamente, após um período de intensos conflitos 
sociais, assumiu um status de garantidor (Estado Democrático de 
Direito) e por conta da apatia de uma sociedade imbecilizada pela falsa 
ilusão da possibilidade de se viver só.
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O sistema eleitoral brasileiro é fruto de uma longa evolução 
histórica, pautada na edição de decretos e leis ao longo dos períodos 
do governo Imperial, da República, da Era Vargas, da Ditadura Civil-
Militar e finalmente da redemocratização com a promulgação da 
Constituição Federal de 1988. Portanto, o país já vivenciou períodos 
ditatoriais e democráticos, o que será posteriormente abordado.

Como nas democracias mais sólidas, no Brasil o regime 
democrático é manifesto e exercido por meio do voto. Desde a criação 
da Justiça Eleitoral em 1932 o voto eleitoral é obrigatório. Assim, fez 
surgir divergências quanto à obrigatoriedade do voto e possibilidade 
de adoção do voto facultativo. O questionamento proposto pelo 
presente estudo parte da relação existente entre o voto obrigatório, 
o regime democrático e suas características e a liberdade individual, 
destacando a possibilidade de existência de um contrassenso entre 
tais conceitos.

Foi realizado ainda um levantamento quali-quantitativo com 100 
voluntários, oportunidade em que se buscou levantar dados acerca 
da percepção dos indivíduos quanto ao voto obrigatório, quanto ao 
conceito de liberdade proposto pelo sistema democrático e quanto à 
qualidade do sistema eleitoral brasileiro.

Na elaboração dessa pesquisa foi de suma importância o 
levantamento de bibliografia e a realização de uma revisão documental 
especializada na busca pelos conceitos basilares necessários 
a construção do tema proposto. A metodologia empregada na 
elaboração do presente estudo pautou-se na utilização do método 
dedutivo. Em relação à técnica de pesquisa, optou-se pela revisão de 
literatura sistemática, analisando-se doutrinas e a legislação referente 
ao tema em questão. Com relação ao levantamento quali-quantitativo, 
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necessário à construção do debate proposto, foi utilizada a plataforma 
“Google Forms”.

1 BREVE HISTÓRICO ACERCA DO 
SISTEMA ELEITORAL BRASILEIRO: A 
DEMOCRACIA EM IDAS E VOLTAS

No período colonial brasileiro, Portugal era administrado por 
um regime monárquico vitalício e hereditário. Ainda assim, as cidades 
e os vilarejos fundados em terras brasileiras possuíam uma orga-
nização político-administrativa nos moldes republicanos. “A eleição 
para os cargos das repúblicas das vilas e cidades era disciplinada 
pelo Código Eleitoral da Ordenação do Reino” (MELO FILHO, 2013, 
online). Com a independência do país, surgiu à necessidade de se 
construir uma legítima legislação eleitoral, uma vez que, durante o 
período Imperial, as regras que norteavam os processos eleitorais 
eram uma cópia do modelo francês (BRASIL, 2009, p. 26).

 Em 1822, surge a primeira lei de cunho eleitoral, outorgada 
pelo então príncipe regente e que tinha como objetivo realizar eleições 
para a “Assembleia Geral Constituinte e Legislativa”, composta 
por deputados das províncias que compunham o Brasil da época. 
Em 1824, é outorgada a primeira constituição brasileira que, dentre 
outras regras, estabeleceu que fossem realizadas eleições indiretas e 
instituiu o voto censitário (BRASIL, 2009, p. 26). Nesse período, surge 
a obrigatoriedade do voto, sendo que na hipótese de impedimento 
existia a possibilidade do eleitor votar por meio de uma procuração. 
Essa modalidade de voto foi extinta em 1842, com o surgimento das 
juntas de alistamento (BRASIL, 2009, p. 27).

No ano de 1855, é estabelecido o chamado “voto censitário”, 
onde o direito ao voto era concedido a apenas alguns cidadãos que 
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atendiam a critérios econômicos específicos, através da “Lei dos 
Círculos”. Já em 1875, surge a Lei do terço, que tinha esse nome, pois 
“o eleitor votava em dois terços do número total dos que deveriam 
ser eleitos”, essa nova lei estabeleceu que a justiça comum deveria 
participar do processo eleitoral e instituiu, ainda, o título eleitoral 
enquanto instrumento que visava combater fraudes (BRASIL, 2009, p. 
27). As leis que surgiram no decorrer do período Imperial possibilitaram 
que a opinião pública tivesse o condão para “exigir eleições diretas e 
criticar os abusos e as fraudes” (BRASIL, 2009, p. 27).

Conforme estabelecido pela Constituição Imperial, a 
organização política do Brasil se subdividia em três níveis, quais sejam: 
nível imperial, nível provincial e nível do governo central. As eleições 
ocorriam de forma indireta para os cargos que compunham a Câmara 
dos Deputados, o Senado e as Assembleias Provinciais e de forma 
direta para as Câmaras Municipais e para o cargo de Juiz de Paz 
(PEDRO; GEREMIAS, 2017, online). Tais eleições ocorriam em duas 
etapas, primeiro os chamados “votantes” escolhiam os “eleitores” e, 
após essa fase, aqueles designados como eleitores votavam para 
eleger deputados e senadores. “Para ser votante, era necessário que o 
cidadão tivesse uma renda mínima de 100 mil-réis anuais. Se quisesse 
ser eleitor, era necessária uma renda anual de 200 mil-réis. E para ser 
Deputado e/ou Senador as somas eram respectivamente de 400 e 
800 mil-réis”, sendo que esse conjunto de regras perdurou até 1889, 
quando ocorreu, também, o fim da fase imperial. (PEDRO; GEREMIAS, 
2017, online).

A proclamação da República deu início a uma nova fase da 
legislação eleitoral brasileira, dessa vez pautada no modelo norte-
americano. A primeira grande mudança em questão eleitoral oriunda da 
República foi a supressão do chamado “voto censitário” (BRASIL, 2009, 
p. 27). Destituída a família real, o chefe do Poder Executivo passou a ser 
designado dentre o povo. Adotado o sistema presidencialista, o primeiro 
presidente eleito para chefiar o Poder Executivo Federal foi Prudente de 
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Morais. Embora a conquista do voto, enquanto possibilidade de eleger 
o presidente, fosse uma conquista significativa, haviam restrições 
que faziam com que o poder se concentrasse nas mãos de poucos. 
“Menores de 21 anos, mulheres, analfabetos, mendigos, soldados 
rasos, indígenas e integrantes do clero estavam impedidos de votar” 
(PEDRO; GEREMIAS, 2017, online). Ainda conforme Brasil:

Eleita em 15 de setembro de 1890, uma das primeiras 
tarefas da constituinte foi dar respaldo ao governo provisório, 
promulgando a Constituição de 1891 e elegendo Deodoro da 
Fonseca no dia seguinte. A primeira Constituição Republicana 
criou o sistema presidencialista, em que o presidente e o vice-
presidente deveriam ser eleitos pelo sufrágio direto da nação, 
por maioria absoluta de votos; atribuiu ao Congresso Nacional 
a regulamentação do processo eleitoral para os cargos federais 
em todo o país e aos estados a legislação sobre eleições 
estaduais e municipais (BRASIL, 2009, p. 28).

No período compreendido entre 1889 e 1930, viveu-se a fase 
chamada de República Velha, subdividida em República da Espada 
e República dos Coronéis. A República da Espada tem como 
característica principal os governos de Marechal Deodoro da Fonseca 
e Prudente de Morais. Já a República dos Coronéis se caracterizou 
pelo chamado “voto de cabresto”, era um período cuja população 
do país era majoritariamente rural, e os coronéis desempenhavam o 
papel de autoridade local. “Como não existia uma Justiça Eleitoral 
independente e idônea eram comuns práticas como a coação dos 
eleitores e o bico de pena, praticado pelas mesas eleitorais” (PEDRO; 
GEREMIAS, 2017, online).

No ano de 1916, o então Presidente, Wenceslau Brás, com 
objetivo de garantir a integridade do processo eleitoral, sancionou a Lei 
nº 3.139 que atribuiu ao Poder Judiciário o alistamento e organização 
eleitoral. A Revolução de 1930 tinha como um de seus objetivos 
a reestruturação do sistema eleitoral, o governo provisório criou a 
“comissão de reforma da legislação eleitoral”, que originou o primeiro 
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Código Eleitoral brasileiro (BRASIL, 2009, p. 28-29). O Código de 1932 
foi responsável por criar a Justiça Eleitoral, que passou a centralizar 
e coordenar todas as atividades de cunho eleitoral, tais como, o 
“alistamento, organização das mesas de votação, apuração dos 
votos, reconhecimento e proclamação dos eleitos”. Regulamentando 
em todo Brasil a realização de eleições em âmbito federal, estadual e 
municipal (BRASIL, 2009, p. 29).

Chega ao poder o Presidente Getúlio Vargas e o país começa 
a passar por profundas transformações “sociais, políticas e econômi-
cas”. Destaca-se, com relação à questão eleitoral, o surgimento do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e dos Tribunais Regionais Eleitorais 
(TREs), o voto feminino passa a ser garantido e instituiu-se o voto se-
creto como obrigatório. Apesar dos significativos avanços conquista-
dos por Vargas, no Estado Novo (período que compõe a Era Vargas) 
as eleições foram interrompidas em um movimento de cunho extre-
mamente antidemocrático (PEDRO; GEREMIAS, 2017, online). Ainda 
conforme Brasil:

Em 10 de novembro de 1937, sustentado por setores sociais 
conservadores, Getúlio anuncia, pelo rádio, a “nova ordem” 
do país. Outorgada nesse mesmo dia, a “polaca”, como 
ficou conhecida a Constituição de 1937, extinguiu a Justiça 
Eleitoral, aboliu os partidos políticos existentes, suspendeu as 
eleições livres e estabeleceu eleição indireta para presidente 
da República, com mandato de seis anos. Essa “nova ordem”, 
historicamente conhecida por Estado Novo, sofre a oposição 
dos intelectuais, estudantes, religiosos e empresários. Em 1945, 
Getúlio anuncia eleições gerais e lança Eurico Gaspar Dutra, 
seu ministro da Guerra, como seu candidato. Oposição e cúpula 
militar se articulam e dão o golpe de 29 de outubro de 1945. 
Os ministros militares destituem Getúlio e passam o governo 
ao presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, à 
época também presidente do TSE, até a eleição e posse do 
novo presidente da República, o general Dutra, em janeiro de 
1946. Era o fim do Estado Novo (BRASIL, 2009, p. 29-30).
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No ano de 1945, após o fim do Estado Novo, tem início um 
período de intenso movimento democrático até então nunca vivido pelo 
país. As mulheres puderam votar numa eleição presidencial e até o 
ano de 1964 quatro representantes foram escolhidos por meio do voto 
popular (PEDRO; GEREMIAS, 2017, online). No ano de 1964 ocorre o 
golpe e é instaurada uma ditadura civil-militar no país, esse período 
rompeu com o padrão democrático até então em construção e adotou 
um regime de eleições parciais numa espécie de “pseudodemocracia” 
(PEDRO; GEREMIAS, 2017, online).

As eleições eram direcionadas apenas para alguns cargos, não 
ocorrendo em 20 anos do período de ditadura eleições diretas para 
presidente da República. “Os chefes do Executivo federal eram eleitos 
indiretamente, sendo alguns deles eleitos por um colégio eleitoral. 
Já as eleições para o Legislativo federal continuaram a ser diretas” 
(PEDRO; GEREMIAS, 2017, online). Com relação ao sistema partidário, 
predominou o que se chama de bipartidarismo, imposto pelo Ato 
Institucional Nº 2, que determinou apenas ARENA e MDB enquanto 
partidos dotados de legitimidade (PEDRO; GEREMIAS, 2017, online). 
Ainda segundo Brasil:

A legislação eleitoral, no período compreendido entre a 
deposição de João Goulart (1964) e a eleição de Tancredo 
Neves (1985) foi marcada por uma sucessão de atos 
institucionais e emendas constitucionais, leis e decretos-leis 
com os quais o Regime Militar conduziu o processo eleitoral 
de maneira a adequá-lo aos seus interesses, visando ao 
estabelecimento da ordem preconizada pelo movimento de 64 
e à obtenção de uma maioria favorável ao governo. Com esse 
objetivo, o regime alterou a duração de mandatos, cassou 
direitos políticos, decretou eleições indiretas para presidente 
da República, governadores dos estados e dos territórios e 
para prefeitos dos municípios considerados de interesse da 
segurança nacional e das estâncias hidrominerais, instituiu 
as candidaturas natas, o voto vinculado, as sublegendas e 
alterou o cálculo para o número de deputados na Câmara, 
com base ora na população, ora no eleitorado, privilegiando 
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estados politicamente incipientes, em detrimento daqueles 
tradicionalmente mais expressivos, reforçando assim o poder 
discricionário do governo (BRASIL, 2009, p. 31).

Após uma espécie de transição negociada e de uma retirada 
previamente acordada, os militares deixam o poder e Tancredo Neves é 
eleito presidente da República no ano de 1985. Tancredo vem a falecer 
e quem toma posse do cargo é seu vice José Sarney do então PMDB 
(CHAIA, s.d., p. 04). Depois das eleições do ano de 1986, quando 
por vias democráticas são escolhidos os representantes responsáveis 
por elaborar e promulgar a nova constituição do país, é instaurada a 
Assembleia Nacional Constituinte (BARREIROS NETO, 2009, online).

A Nova República ou a Redemocratização é um período 
caracterizado por uma série de avanços significativos com relação às 
questões eleitorais: ocorreram “eleições diretas” para o cargo de prefeito 
no ano de 1985; o reconhecimento do direito ao voto aos analfabetos; 
as mudanças partidárias que legitimaram o reconhecimento dos 
partidos de esquerda; a possibilidade do jovem maior de 16 anos 
e menor de 18 anos votar de forma facultativa e a convocação para 
eleger um presidente da República em 1989. Após essa fase outras 
mudanças foram realizadas, porém não tão significativas quanto às 
supracitadas (CHAIA, s.d., p. 4-5).

Quando se estuda a trajetória do voto no país, pode-se notar que, 
mesmo nas fases claramente não democráticas, (Brasil Colonial, Brasil 
Imperial, Estado Novo e Ditadura Militar) o voto se fez presente. Nas 
democracias, ou nos Estados Democráticos de Direito, o voto é uma 
ferramenta utilizada de forma mais ampla e o processo eleitoral não 
sofre influência dos que ocupam os cargos de poder. O que é diferente 
do que acontecia, por exemplo, durante a Ditadura Militar onde as 
regras eleitorais não passavam de um engodo, sendo modificadas a 
bel-prazer e para atender aos interesses dos militares que usurpavam 
o poder (PEDRO; GEREMIAS, 2017, online).
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O conceito de democracia se relaciona diretamente com o 
ideário de participação política. Sendo assim, o espaço atribuído 
ao voto enquanto forma de participação popular é mais amplo e 
expressivo nos regimes democráticos. Com a Redemocratização 
o país volta a trilhar sua história democrática onde é permitido aos 
cidadãos escolher os representantes do Poder Legislativo e Executivo 
(PEDRO; GEREMIAS, 2017, online).

Entende-se, portanto, que o voto não é um sinônimo de 
democracia, “tendo em vista que foi adotado tanto em momentos de 
repressão e exclusão política, quanto em momentos politicamente 
mais abertos e democráticos”. Sendo assim, não é possível que 
haja uma democracia sem voto, sendo fundamental um processo 
eleitoral “idôneo, limpo e transparente”. Hoje, muitas vezes pelo 
desconhecimento acerca do tanto que o sistema eleitoral do país 
avançou, a urna eletrônica e o restante do processo eleitoral são 
questionados, ainda que considerados um modelo para o restante 
do mundo. Para, além disso, é de suma importância entender que 
um bom processo eleitoral se faz com bons eleitores, cada indivíduo 
precisa ter a “consciência da seriedade e importância de seu voto” 
(PEDRO; GEREMIAS, 2017, online).

2 A OBRIGATORIEDADE DO VOTO E 
SEUS ASPECTOS CONSTITUCIONAIS 
FRENTE AO VOTO FACULTATIVO

No Brasil a partir da criação da Justiça Eleitoral, em 1932, e do 
surgimento do Código Eleitoral, tem início a obrigatoriedade do voto. 
Aludida obrigatoriedade passou a integrar a legislação constitucional 
em 1934, quando a Constituição da República positivou em seu artigo 
109 que: “o alistamento e o voto são obrigatórios para os homens e 
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para as mulheres, quando estas exerçam função pública remunerada, 
sob as sanções e salvas as exceções que a lei determinar” (BRASIL, 
1940 apud SCHUWARTEN, 2019, online). Depois as Cartas Magnas 
e as Emendas Constitucionais de 1946, 1967, 1969 e 1988, também, 
adotaram o sistema do voto obrigatório. Neste sentido, ainda, a Cons-
tituição Federal de 1988 prevê o voto como obrigatório em seu Capítulo 
IV que trata dos Direitos Políticos (SCHUWARTEN, 2019, online). 

De acordo com o artigo 14 da Constituição Federal de 1988 a 
soberania do povo é manifesta pelo direito ao voto a todos os cidadãos, 
com algumas exceções previstas em lei, pelo voto eleitoral e secreto 
ou através de mecanismos como o plebiscito, referendo e iniciativa 
popular. É obrigatório o alistamento e o voto eleitoral para todo o 
cidadão maior de 18 anos e facultativo para aqueles considerados 
analfabetos, para os maiores de setenta anos e para os que têm mais 
de dezesseis e menos de dezoito anos de idade (BRASIL, 1988, online). 
Ainda conforme o Código Eleitoral, que, atualmente, vigora no país (Lei 
4.437/65), o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios (BRASIL, 
1965). Ainda de acordo com o Código Eleitoral:

Art. 6º O alistamento e o voto são obrigatórios para os brasileiros 
de um e outro sexo, salvo:
I - quanto ao alistamento:
a) os inválidos;
b) os maiores de setenta anos;
c) os que se encontrem fora do país.
II - quanto ao voto:
a) os enfermos;
b) os que se encontrem fora do seu domicílio;
c) os funcionários civis e os militares, em serviço que os 
impossibilite de votar (BRASIL, 1965).

A Constituição Federal de 1988, quando tratou dos chamados 
direitos políticos dos cidadãos brasileiros adotou em seu artigo 14, § 
1º, inciso I, o voto eleitoral obrigatório. E aqui nasce uma divergência 
quanto ao conteúdo normativo na medida em que a obrigatoriedade 
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do voto confronta a liberdade garantida pelo Estado Democrático 
de Direito. “A CRFB instituiu uma democracia, porém, ao obrigar os 
cidadãos a votarem, violou o sentido de democracia” (PES; FLEIG, 
2018, p. 114). A Carta Magna de 1988 refundou o Estado brasileiro com 
base em uma nova fase histórica na busca por construir o chamado 
Estado Democrático de Direito. Em razão desse entendimento são 
introduzidos no texto constitucional os princípios que se correlacionam 
concomitantemente com o Estado de Direito e com a democracia 
(PES; FLEIG, 2018, p. 120).

Um dos fundamentos do Estado brasileiro é a soberania onde 
“todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de 
representantes eleitos” (BRASIL, 1988 apud PES; FLEIG, 2018, p. 120), 
ou seja, a soberania que é base e sustenta o Estado brasileiro vem do 
povo. Essa soberania pode ser exercida de forma direta ou indireta, por 
meio do voto, plebiscito, iniciativa popular ou referendo (PES; FLEIG, 
2018, p. 120). O processo de formação histórico do Estado brasileiro 
levou à adoção do voto obrigatório. Em razão do passado colonial 
surgiu à necessidade de cultivar nos cidadãos o interesse pelos direitos 
políticos recentemente conquistados (PES; FLEIG, 2018, p. 125).

Conforme preleciona Carvalho (2008, p. 43 apud PES; FLEIG, 
2018, p. 125) aqueles que criticam a obrigatoriedade do voto em 
razão da participação popular estão cometendo vários equívocos. 
A população não poderia sair da influência da dominação colonial 
portuguesa se portando enquanto legítimos cidadãos atenienses, ou 
como um indivíduo norte-americano cujas bases democráticas são 
muito mais antigas do que as brasileiras. O processo de construção da 
democracia brasileira não fora revolucionário como os que ocorreram 
na França, Inglaterra e Estados Unidos. 

Ademais, “o processo de aprendizado democrático tinha que 
ser, por força, lento e gradual” (CARVALHO, 2008, p. 43 apud PES; 
FLEIG, 2018, p. 125). Portanto, o presente estudo não parte de uma 
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crítica à participação popular, e nem comunga desse ideário. Busca-
se, doutro modo, tecer uma crítica ao voto obrigatório, a partir do 
posicionamento adotado pela maioria dos países, pelas divergências 
filosóficas, sociológicas, conceituais, legais e literais entre “democracia” 
e “obrigatoriedade do voto” e pelo contrassenso existente entre voto 
obrigatório, democracia e liberdade individual.

Observa-se que, no conjunto de países mais desenvolvidos do 
mundo e que, por consequência, possuem democracias mais sólidas, 
o voto eleitoral não é obrigatório. Dos 10 países mais ricos do mundo, 
em todos, o voto obrigatório deixou de existir ou até mesmo nunca 
existiu (ARIAS, 2014, online). O voto facultativo é uma realidade em 205 
países do mundo e em apenas 24, incluindo o Brasil, o voto eleitoral 
continua sendo obrigatório. O direito que todos os cidadãos, sem 
distinções, possuem de escolher a partir do voto seus representantes 
é uma conquista das democracias liberais (ARIAS, 2014, online).

Todos os indivíduos, independente de sexo, posição social, 
etnia, orientação sexual, credo e outras, possuem direito de exercer a 
vida política através do voto. O que não significa que o voto deva ser 
obrigatório ou que as pessoas sofram sanções a partir do momento 
que escolham não exercer esse direito, inexiste alicerce teórico que 
demonstre que o voto obrigatório contribua para “melhoria” de uma 
democracia (ARIAS, 2014, online).

O posicionamento de um indivíduo contra a obrigatoriedade do 
voto não significa que quem defende o voto facultativo irá deixar de 
votar, na verdade trata-se de uma defesa dos interesses democráticos 
e que cada indivíduo seja livre para votar ou não. O Brasil possui 
uma democracia reconhecida internacionalmente, com uma nítida 
separação entre os poderes e que se encontra entre as nações em 
desenvolvimento, mesmo assim está entre os 24 países onde o voto é 
obrigatório, o que significa que existe uma clara divergência em termos 
democráticos. A resistência de setores da velha política brasileira ao 
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fim do voto obrigatório, que contraria a tendência mundial de abolição 
dessa prática “poderia levar a pensar que mais que da defesa de um 
direito trata-se de interesses inconfessáveis que pouco tem a ver com 
a defesa dos valores da verdadeira democracia” (ARIAS, 2014, online).

Em sentido contrário ao voto obrigatório, tem-se o voto 
facultativo. O voto facultativo se sustenta em um conjunto de 
argumentos basilares, tais como a adoção pela totalidade de países 
democráticos e desenvolvidos, o entendimento de que o voto é um 
direito e não um dever, a melhoria do sistema eleitoral em razão da 
participação majoritária de cidadãos conscientes e o fato de que a 
participação eleitoral em termos quantitativos não sofre alterações com 
a obrigatoriedade do voto (SOARES, 2004, p. 6).

O voto eleitoral na modalidade facultativa representa a total 
manifestação do que se entende por direito ou princípio da liberdade de 
expressão. Caracteriza-se mais como um direito subjetivo pertencente 
ao indivíduo do que um dever propriamente dito e, para se realizar em 
sua totalidade, tal direito deve atender “tanto a possibilidade de se 
votar como a consciência determina, quanto à liberdade de abster-se 
de votar sem sofrer qualquer sanção do Estado” (SOARES, 2004, p. 6). 

Os países com alto grau de desenvolvimento praticam a cha-
mada democracia representativa por meio do voto eleitoral facultati-
vo, servindo de modelo para as demais nações. O fato do voto não 
ser obrigatório não representa uma ameaça a tais sistemas demo-
cráticos. Inexiste país desenvolvido e com uma democracia conso-
lidada, integrante da “vanguarda da civilização ocidental”, constituí-
da por países da Europa e pelos EUA, que adote o voto obrigatório 
(SOARES, 2004, p. 6-7).

O voto eleitoral exercido de maneira facultativa contribui para a 
melhoria do conceito intitulado “verdade eleitoral”. A partir da adoção 
do voto facultativo ocorrerá uma redução significativa dos votos nulos 
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ou brancos, o que levará ao surgimento de um eleitorado atento as 
propostas apresentadas e com real interesse pela política (LOURIVAL, 
2016, p. 32). Aquele eleitor que comparece no dia da eleição apenas 
com o intuito de não ser punido pelo Estado, não está exercendo a 
chamada consciência política, e possivelmente irá “votar no primeiro 
nome que lhe for sugerido”, ou em alguém que não conhece, ou 
até mesmo em branco ou nulo. A qualidade aqui defendida, não se 
relaciona de forma alguma com o entendimento de que a consciência 
do voto está ligada ao grau de escolaridade do indivíduo, uma vez que 
o voto facultativo abordado nesse estudo não busca de forma alguma 
limitar o direito ao voto (LOURIVAL, 2016, p. 33).

É um grande erro acreditar que é possível alcançar a participação 
eleitoral da maioria através do constrangimento legal. Nesse sentido, o 
conceito de participação é deturpado, “pois o fato de o eleitor ir a uma 
seção eleitoral não significa que ele está interessado nas propostas 
dos candidatos e dos partidos políticos” (SOARES, 2004, p. 7). O 
que se percebe com as últimas eleições é um aumento expressivo 
do número de eleitores que votam em branco ou anulam seu voto de 
forma deliberada (SOARES, 2004, p. 7). 

A obrigatoriedade do voto leva a um elevado número de 
abstenções, votos brancos e votos nulos, o que leva a um descrédito 
do sistema político/eleitoral (SOARES, 2004, p. 8). O voto obrigatório 
não é capaz de criar uma consciência política no eleitorado. A evolução 
do que se intitula consciência política deve surgir da capacidade 
política de se cativar o eleitorado a partir de propostas com alto grau 
de representatividade, e não objeto de coerção do Estado (LOURIVAL, 
2016, p. 33-34).

O voto eleitoral de caráter obrigatório fracassa na busca por 
ampliar as liberdades dos indivíduos. Seja o voto obrigatório entendido 
enquanto uma espécie de “educação cívica”, como uma manifestação 
da soberania do povo, como uma obrigação formal de comparecer 
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ao processo eleitoral, “o fato é que há uma restrição à liberdade dos 
indivíduos, sem a consequente expansão ou reforço do sistema total 
de liberdade da sociedade brasileira” (PES; FLEIG, 2018, p. 137).

3 O CONTRASSENSO EXISTENTE ENTRE 
O VOTO OBRIGATÓRIO, O REGIME 
DEMOCRÁTICO E A LIBERDADE INDIVIDUAL

O chamado Estado Democrático é resultado de árduos confli-
tos na busca pela garantia de direitos tidos como fundamentais. Tais 
conflitos tiveram resultados materializados na criação de princípios 
fundamentais que são a base do Estado Democrático (ALMEIDA; LA 
BRADBURY, 2014, p. 128-129). O Estado de Direito impõe limites às 
situações arbitrárias, utilizando a lei como mecanismo de controle do 
poder, porém, somente a imposição de uma ordem jurídica não signi-
fica que existe um Estado de Direito, pois as leis podem ser injustas 
nesse sentido, no Estado de Direito, as leis devem objetivar o ideário 
de justiça (ALMEIDA; LA BRADBURY, 2014, p. 129). Conforme prelecio-
na Coelho, pode-se definir o Estado Democrático de Direito enquanto:

[...] a organização política em que o poder emana do povo, 
que o exerce diretamente ou por meio de representantes, 
escolhidos em eleições livres e periódicas, mediante sufrágio 
universal e voto direto e secreto, para o exercício de mandatos 
periódicos, como proclama, entre outras, a Constituição 
Brasileira. Mais ainda, já agora no plano das relações concretas 
entre o Poder e o indivíduo, considera-se democrático aquele 
Estado de Direito que se empenha em assegurar aos seus 
cidadãos o exercício efetivo dos direitos econômicos, sociais e 
culturais, sem os quais de nada valeria a solene proclamação 
daqueles direitos (COELHO, 2010, p. 213 apud ALMEIDA; LA 
BRADBURY, 2014, p. 130).
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Nos dias atuais a expressão “democracia” possui grande 
influência na conceituação dos regimes políticos deste século, sendo 
adotado pela maioria dos Estados, governos e sociedades (BONAVIDES, 
2012 apud ALMEIDA; LA BRADBURY, 2014, p. 130). Quanto ao regime 
político adotado pelo Brasil, tem-se a constatação de que se trata de 
um regime democrático no preâmbulo da Constituição Federal de 1988 
(ALMEIDA; LA BRADBURY, 2014, p. 131). São princípios fundamentais 
para que exista um Estado de Direito a igualdade e a liberdade. Se um 
Estado que se intitula democrático não garante a liberdade aos seus 
cidadãos, e aqui se aborda as mais diversas naturezas da locução 
liberdade, na verdade é uma ditadura onde o indivíduo “é privado das 
suas liberdades” (ALMEIDA; LA BRADBURY, 2014, p.131).

Conforme já salientado, o artigo 14, §1º, da Constituição federal 
de 1988 estabelece que o alistamento e o voto eleitoral são obrigatórios. 
Surge, então, uma divergência doutrinária acerca da referida legislação, 
no que se refere a natureza jurídica do voto. A primeira corrente entende 
que o voto é um direito, a segunda defende que o voto é um dever e 
a terceira corrente entende que o voto é um misto entre direito e dever 
(ALMEIDA; LA BRADBURY, 2014, p. 138). 

Alguns autores defendem que o voto eleitoral possui uma função 
social que justifica a sua obrigatoriedade, atribuindo ao voto o status 
de dever do indivíduo. Porém, deve-se atentar a existência de uma 
possível colisão de direitos, onde a liberdade do indivíduo é relativizada 
em prol da imposição de uma obrigação que nada mais é que “um 
dever disfarçado de direito” (ALMEIDA; LA BRADBURY, 2014, p. 139).

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, oriunda 
da Revolução Francesa deu início a procura pela garantia de uma 
democracia justa, onde também teve início a busca pela realização 
dos direitos humanos fundamentais. Assim, observa-se que o direito 
humano a liberdade é relativizado pelas imposições do Estado, onde 
o cidadão é obrigado a abrir “mão de sua liberdade para contar com 
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a proteção fornecida pelo ente soberano” (ALMEIDA; LA BRADBURY, 
2014, p. 141-142).

O voto eleitoral obrigatório contraria a noção de liberdade 
que se busca em um regime democrático, transformando um direito 
democrático em um dever que se violado abre margem para imposição 
de sanções. Em uma democracia propriamente dita, “o voto há de 
ser um direito sagrado exercido de forma livre pelo cidadão” (NUNES, 
2015, online). Ainda conforme preleciona Nunes:

A obrigatoriedade transforma o voto num cabresto, permitindo 
as compras, as trocas e todas as demais artimanhas para a 
aquisição do voto. Adicionalmente, esse sistema enfraquece a 
democracia porque o eleitor, sem alternativa, é obrigado a esco-
lher alguém nas listas apresentadas pelos partidos, que detêm 
o monopólio das indicações dos candidatos. Milhões de eleito-
res, então, votam sem grande ou nenhum interesse. O sistema 
serve apenas para legitimar uma estrutura de poder antiga e que 
agora está em cheque no Brasil (NUNES, 2015, online).

O voto facultativo se traduz na liberdade de escolha do indiví-
duo, no direito de ir e vir, na participação ou não do pleito eleitoral e em 
uma decisão mais consciente. Se por um lado, com a adoção do voto 
facultativo, milhões de eleitores deixariam de votar, por outro milhões 
iriam às urnas em razão de sua consciência política, o que melhoraria 
a qualidade do sistema eleitoral. É previsível também uma queda no 
número de votos nulos e brancos (COSTA, 2018, online). Ainda confor-
me as ponderações de Costa:

A tese de que a obrigatoriedade do voto fortalece a instituição 
política não se sustenta. Se assim fosse, países mais avançados 
do planeta, que cultivam as sementes da democracia, adotariam 
o voto obrigatório. O fato de se ter às vezes menos de 50% 
de participação do eleitorado não significa democracia mais 
frágil nos EUA. Na Grã-Bretanha, com sufrágio facultativo, a 
participação pode chegar a 70%; na França alcança cerca de 
80%. Portanto, não é a obrigação que melhora padrões políticos. 
A elevação moral e espiritual de um povo decorre dos níveis 
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de desenvolvimento econômico de um país e seus reflexos na 
estrutura educacional. Valorizar o voto dos mais interessados 
não é posição elitista. Mas o que é melhor para a democracia, 
uma minoria ativa ou a maioria passiva? A liberdade para 
votar levaria lideranças e partidos a conduzir um processo 
de motivação das bases. Este é um tema importante para o 
Congresso debater (COSTA, 2018, online).

Nas eleições do ano de 2014 cerca de 30% do eleitorado 
invalidou seu voto de alguma forma, faltando ao pleito, votando nulo ou 
em branco, o que representa um em cada três eleitores. Em 2014 cerca 
de 61% dos brasileiros opinaram ser contra o voto eleitoral obrigatório 
(BLUME, 2016, online). No ano de 2018 a soma das abstenções com 
os votos brancos e nulos foi de 30,87% do eleitorado, com um pequeno 
aumento em relação às eleições de 2014, novamente quase um 
terço do eleitorado invalidou seus votos (FONSECA; KAFRUNI, 2018, 
online). O pleito de 2018 traz à tona a “maior soma de brancos e nulos 
desde 1989”. O que significa que, mesmo com as sanções previstas, 
o voto facultativo já é uma realidade, embora não seja formalmente 
reconhecido (FONSECA; KAFRUNI, 2018, online).

Diante da importância do voto enquanto instrumento relacionado 
com o regime democrático que por sua vez está intrinsecamente 
relacionado com o ideário de liberdade é importante levantar indagações 
acerca de sua obrigatoriedade. Entende-se que o voto eleitoral, 
enquanto um dever para com o ente estatal, é algo ultrapassado, mais 
ultrajante ainda é a previsibilidade de sanções impostas ao indivíduo 
que deixa de votar. Assim, “como um direito não exercido pode gerar 
ao titular um prejuízo tão grande quanto os impostos na legislação que 
trata de sanções, observa-se ai uma ofensa a Liberdade Individual, pois 
o cidadão tem o direito de votar, contudo, ele deverá obrigatoriamente 
votar” (ALMEIDA; LA BRADBURY, 2014, p. 148).

O voto eleitoral obrigatório atua de maneira a constranger o 
indivíduo, não apenas pela obrigatoriedade em questão, mas também 
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pelo conjunto de penalidades impostas aos que optam por não 
participar do pleito eleitoral. A natureza jurídica do voto eleitoral precisa 
ser entendida de forma diferente do posicionamento atual, devendo 
ser levado em consideração o princípio da liberdade individual, base 
da Democracia (ALMEIDA; LA BRADBURY, 2014, p. 149).

4 RESULTADOS DO LEVANTAMENTO 
QUANTITATIVO EM TORNO DA 
DISCUSSÃO PROPOSTA

Considerando a relevância da discussão proposta foi realizada 
uma pesquisa por meio da plataforma Google Forms com objetivo de 
construir uma análise acerca da percepção dos indivíduos com relação 
ao voto eleitoral e quanto ao sistema eleitoral do país como um todo. A 
pesquisa em formato de questionário (ANEXO 1) foi disponibilizada na 
internet durante os dias 04 a 10 de abril de 2020. Contribuíram de forma 
voluntária um total de 100 pessoas, respondendo ao questionário que 
se subdividiu em uma seção referente aos dados sociais (questões 1 
a 5) e outra referente ao tema proposto (questões 6 a 10).

Na questão 1 foi indagada a idade dos respondentes e os 
resultados apontaram que 48% tem entre 18 e 29 anos, 25% tem de 30 
a 39 anos, 12% tem de 40 à 49 anos e 15% possui mais de 50 anos de 
idade. O resultado do levantamento está expresso no gráfico 1:
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Gráfico 1. Idade dos respondentes.

Fonte: Os autores, 2020.

Na questão 2, abordou-se o grau de escolaridade dos 
respondentes ao questionário, sendo que 60% possui ensino 
superior completo, 32% ensino superior incompleto, 6% ensino médio 
completo, 1% ensino médio incompleto e novamente 1% possui ensino 
fundamental completo. O resultado do levantamento está expresso no 
gráfico 2:

Gráfico 2. Grau de escolaridade.

Fonte: Os autores, 2020.

Quanto ao gênero dos respondentes, indagados na questão 3, 
64% são do gênero masculino, 36% do gênero feminino e nenhum dos 
respondentes assinalou a opção “outro”. O resultado do levantamento 
está expresso no gráfico 3:



279

s u m á r i o

Gráfico 3. Gênero.

Fonte: Os autores, 2020.

Com relação à questão 4 foi perguntado qual a religião dos 
que responderam ao questionário, os resultados foram que 54% 
dos entrevistados são católicos, 17% protestantes, 15% não possui 
nenhuma religião, 7% são espíritas, 2% são de religião de matriz 
africana e 5% dos respondentes professam alguma outra religião. O 
resultado do levantamento está expresso no gráfico 4:

Gráfico 4. Religião.

Fonte: Os autores, 2020.

Quanto a etnia, questão levantada pelo item 5, 74% são brancos, 
20% são pardos e 6% pretos, sendo que nenhum dos respondentes 
assinalou as opções “indígena”, “asiático” ou “outro”. O resultado do 
levantamento está expresso no gráfico 5:
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Gráfico 5. Etnia.

Fonte: Os autores, 2020.

Superadas as questões relativas a dados sociais, a segunda 
parte do questionário tratou das indagações relativas ao tema propos-
to, qual seja a percepção dos indivíduos quanto ao voto e quanto ao 
sistema eleitoral brasileiro. A questão 6 tratou de indagar sobre a per-
cepção dos respondentes acerca da natureza do voto, apresentando 
como alternativas o voto enquanto um direito, o voto enquanto um de-
ver, o voto enquanto um direito-dever e a opção “não sei opinar”. Do 
total de respostas obtidas, 60% respondeu que o voto é um direito-de-
ver, 32% que o voto é um direito, 7% que o voto é um dever e 1% não 
soube opinar. O resultado do levantamento está expresso no gráfico 6:

Gráfico 6. Percepção dos respondes acerca do voto eleitoral.

Fonte: Os autores, 2020.
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Na questão 7 a indagação levantada se dá em torno do voto 
obrigatório enquanto violador do conceito de liberdade proposto pelo 
sistema democrático, metade dos respondentes acredita que o voto 
obrigatório viola tal conceito de liberdade, 42% acredita que inexiste 
qualquer violação nesse sentido e 8% não soube opinar. O resultado 
do levantamento está expresso no gráfico 7:

Gráfico 7. A obrigatoriedade do voto e a violação do conceito de liberdade.

Fonte: Os autores, 2020.

No que se refere à questão 8 foi indagado se os respondentes 
são a favoráveis ao voto eleitoral obrigatório ou ao voto eleitoral facul-
tativo, sendo assim, 62% entende que o voto deveria ser facultativo, 
32% entende que o voto deve ser obrigatório e 8% não soube opinar. 
O resultado do levantamento está expresso no gráfico 8:

Gráfico 8. Você é favorável ao voto obrigatório ou ao voto facultativo?

Fonte: Os autores, 2020.
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Na questão 9 foi realizada a seguinte pergunta: “tendo em vista 
o crescente número de abstenções, votos brancos e votos nulos que 
se nota nas últimas eleições, no seu entendimento os cidadãos brasi-
leiros estão preparados para um regime onde o voto seria facultativo?”, 
54% respondeu que não, 36% acredita que sim e 10% não soube opi-
nar. O resultado do levantamento está expresso no gráfico 9:

Gráfico 9. Os cidadãos brasileiros estão preparados para o voto facultativo?

Fonte: Os autores, 2020.

Na última questão, foi utilizado o formato de escala, com uma 
numeração de 0 a 10 (considerando 0 muito ruim e 10 muito bom) para 
indagar os respondentes acerca de como eles avaliam a qualidade do 
sistema eleitoral brasileiro como um todo. Os resultados obtidos foram 
os seguintes: 7% avalia o sistema eleitoral como muito ruim, atribuindo-
lhe portando nota 0, em seguida, em ordem crescente, 4% avalia o 
sistema eleitoral com nota 1, 2% avalia o sistema eleitoral com nota 2, 
5% avalia o sistema eleitoral com nota 3, 8% avalia o sistema eleitoral 
com nota 4, 19% avalia o sistema eleitoral com nota 5, ou seja, regular, 
15% avalia o sistema eleitoral com nota 6, 19% avalia o sistema eleitoral 
com nota 7, 12% avalia o sistema eleitoral com nota 8, 5% avalia o 
sistema eleitoral com nota 9 e 4% avalia o sistema eleitoral com nota 
10, ou seja, muito bom. Os resultados dessa etapa da pesquisa são 
evidenciados na tabela a seguir:
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Gráfico 10. Avaliação da qualidade do sistema 
eleitoral brasileiro como um todo.

 

Fonte: Os autores, 2020.

Os resultados obtidos vêm de encontro com os dados 
apresentados nos tópicos anteriores, a maioria dos respondentes 
afirma que o voto obrigatório viola o conceito de liberdade que é 
uma das bases do Estado Democrático de Direito. Questiona-se, 
portanto, diante do posicionamento majoritariamente adotado pelos 
respondentes, se o voto com caráter obrigatório contraria a liberdade 
de escolha apresentada pelos regimes que se intitulam democráticos, 
transformando um direito em um dever ou até mesmo criando uma 
percepção confusa acerca da natureza do voto eleitoral.

Com relação ao voto facultativo, 62% são favoráveis, ou seja, 
novamente a maioria está em desacordo com a obrigatoriedade 
do voto. A escolha da maioria dos entrevistados pelo voto eleitoral 
facultativo evidencia uma aproximação de ideais que vão de encontro 
com o que é proposto pelos sistemas eleitorais das democracias 
mais sólidas, onde o voto é facultativo e a liberdade do indivíduo é um 
fator extremamente respeitado. Tendo em vista o crescente número 
de abstenções ocorridas nas últimas eleições, percebe-se que os 
instrumentos coercitivos impostos pelo Estado para inibir a “fuga” 
ao pleito eleitoral já não surtem nenhum efeito. O que evidencia a 
necessidade de uma transição para um regime eleitoral onde o voto 
seja facultativo.
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Com relação à percepção dos respondentes acerca da 
qualidade do sistema eleitoral, a maioria atribui notas de 5 a 8, ou seja, 
de regular a bom. Com relação a este último ponto da pesquisa, onde 
se buscou analisar a percepção dos indivíduos quanto à qualidade 
do sistema eleitoral, percebe-se que existe uma consciência coletiva 
da importância do sistema eleitoral brasileiro que, embora tenha suas 
falhas, é um dos mais complexos e importantes do mundo. O sistema 
eleitoral brasileiro passou por muitas fases até se consolidar no sistema 
atual, é de suma importância que os cidadãos brasileiros tenham uma 
noção acerca desse processo histórico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O voto, ou a possibilidade de votar, por si só não é a democracia. 
Ao analisar a trajetória do sistema eleitoral brasileiro percebe-se que 
o voto, ainda que de maneiras diversas e até mesmo de formas 
meramente “fantasiosas”, foi adotado nos momentos democráticos e 
não democráticos.

Entende-se que o voto obrigatório fracassou completamente, 
quando observados os crescentes índices de abstenção aos pleitos 
eleitorais, em garantir a liberdade individual dos cidadãos e em garantir 
um adequado pleito eleitoral. O voto facultativo significa a realização 
da liberdade individual, significa participar ou não do pleito eleitoral e 
mais do que isso, significa a tomada de uma decisão mais consciente 
por parte de quem decide votar e consequentemente uma melhoria na 
qualidade do sistema eleitoral.

Portanto, com relação à pesquisa realizada, observa-se um 
descontentamento dos respondentes com relação à obrigatoriedade 
do voto e a preferência pelo sistema do voto facultativo. O que evidencia 
aquilo que foi anteriormente apontado no levantamento bibliográfico. 
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O voto enquanto um dever para com o Estado é algo ultrapassado 
e que conjuntamente as sanções previstas configura uma violação à 
liberdade dos cidadãos.
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ANEXO 1: PESQUISA SOBRE O 
VOTO ENQUANTO UMA “LIBERDADE 
OBRIGATÓRIA” E A QUALIDADE DO 
SISTEMA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO

Tema: O voto enquanto uma “liberdade obrigatória” e a qualidade do sistema 
democrático brasileiro.

Pesquisadores: Douglas Souza Guedes e Tauã Lima Verdan Rangel.

Instituição: Faculdade Metropolitana São Carlos (FAMESC).

Informações Gerais sobre a Pesquisa: Trata-se de um estudo vinculado 
ao Grupo de Pesquisa: “Faces e Interfaces do Direito: Sociedade, Cultura e 
Interdisciplinaridade do Direito”, que busca, a partir do levantamento quantitativo 
dos respondentes a este questionário, apresentar uma análise acerca da 
percepção dos indivíduos quanto ao voto eleitoral e, consequentemente, 
quanto à qualidade do sistema eleitoral brasileiro.

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

Você está sendo convidado a participar da pesquisa intitulada: “O voto en-
quanto uma “liberdade obrigatória” e a qualidade do sistema democrático bra-
sileiro”, que tem como objetivo principal analisar a qualidade do sistema eleito-
ral brasileiro. Para tanto, partiu-se do levantamento acerca do voto obrigatório e 
da possibilidade de adoção do voto facultativo, bem como fez-se levantou-se 
pesquisa bibliográfica pautada em livros, artigos e outros documentos que 
versam acerca da evolução do sistema eleitoral brasileiro, do conceito de Es-
tado Democrático e de liberdade individual. Esse documento possui todas as 
informações necessárias sobre a pesquisa que está sendo realizada. Sua co-
laboração neste estudo é muito importante, mas a decisão em participar deve 
ser sua. Para tanto, leia atentamente as informações abaixo e não se apresse 
em decidir. Se você não concordar em participar ou quiser desistir em qualquer 
momento, isso não causará nenhum prejuízo a você. Se você concordar em 
participar basta responder o questionário. Se você tiver alguma dúvida, pode 
esclarecê-la com os responsáveis pela pesquisa. Para participar da pesquisa, 
você terá que responder a um questionário contendo algumas perguntas aber-
tas e fechadas sobre o voto obrigatório e sobre o sistema eleitoral brasileiro, 
você não precisa se identificar. Você terá, também, que concordar que suas 
respostas possam ser analisadas pelos pesquisadores. As respostas serão 
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digitadas e analisadas e os pesquisadores envolvidos no projeto conhecerão 
esse material para discutir os resultados. A não-participação na pesquisa não 
afetará em nenhum aspecto sua participação na extensão ou na atividade de 
ensino. Todos os procedimentos para a garantida da confidencialidade aos 
participantes serão observados, procurando-se evitar descrever informações 
que possam lhe comprometer. O benefício esperado com a pesquisa será 
compreender a percepção dos indivíduos quanto ao voto eleitoral e, conse-
quentemente, quanto à qualidade do sistema eleitoral brasileiro. O risco que 
você pode correr ao realizar a pesquisa é de ser identificado mesmo com todos 
os cuidados de sigilo adotados. Caso você possua perguntas sobre o estudo 
ou se pensar que houve algum prejuízo pela sua participação nesse estudo, 
pode conversar a qualquer hora com o coordenador da pesquisa Tauã Lima 
Verdan Rangel através do e-mail: taua_verdan2@hotmail.com ou com o inte-
grante Douglas Souza Guedes através do e-mail: dsouzaguedes@gmail.com.

Questão 1. Idade:
(   )18 à 29
(   )30 à 39
(   )40 à 49
(   )Acima de 50

Questão 2. Grau de escolaridade:
(   )Ensino fundamental incompleto
(   )Ensino fundamental completo
(   )Ensino médio incompleto
(   )Ensino médio completo
(   )Ensino superior incompleto
(   )Ensino superior completo
(   )n.d.a

Questão 3. Gênero:
(   )Masculino
(   )Feminino
(   )Outro

Questão 4. Religião:
(   )Católica
(   )Protestante
(   )Espírita
(   )Matriz Africana
(   )Outro
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(   )Não possui

Questão 5. Etnia:
(   )Branco
(   )Preto
(   )Indígena
(   )Asiático
(   )Pardo
(   )Outro

Questão 6. Sobre a sua percepção do voto eleitoral, assinale a alternativa 
abaixo:
(   )O voto é um direito
(   )O voto é um dever
(   )O voto é um direito-dever
(   )Não sei opinar

Questão 7. A obrigatoriedade do voto viola o conceito de liberdade proposto 
pelo sistema democrático?
(   )Sim
(   )Não
(   )Não sei opinar

Questão 8. Você é favorável ao voto obrigatório ou ao voto facultativo?
(   )Obrigatório
(   )Facultativo
(   )Não sei opinar

Questão 9. Tendo em vista o crescente número de abstenções, votos brancos e 
votos nulos que se nota nas últimas eleições, no seu entendimento os cidadãos 
brasileiros estão preparados para um regime onde o voto seria facultativo?
(   )Sim
(   )Não
(   )Não sei opinar

Questão 10. Em uma escala de 0 a 10, sendo 0 muito ruim e 10 muito bom, 
como você avalia a qualidade do sistema eleitoral brasileiro como um todo?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Amar uma pessoa do mesmo sexo, estar disposto (a) a sentir a 
dor e o prazer de estar apaixonado, como em qualquer relação onde 
esteja presente a ternura, é ainda mais complicado e difícil para os 
indivíduos LGBTI+, pois os riscos de assumir tal relação significa 
afrontar paradigmas socialmente construídos. O mundo omite as 
diversas facetas do amor e revela a face mais sádica do discurso 
heteronormativo, o que arrasta a população LGBTI+ para uma 
eterna batalha pelo reconhecimento, independência e garantia de 
direitos. Direitos como qualquer outro ser humano, direitos sociais e 
fundamentais, como o direito de amar. Como diz certa passagem do 
novo testamento (BÍBLIA ONLINE, s.d., online): “ainda que eu falasse 
a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o 
metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom da 
profecia,... e não tivesse amor, nada seria”.

Para a cultura judaico-cristã, a homossexualidade (ainda) 
é considerada um “pecado” e isso produz reflexos na sociedade e 
seu modo de pensar e agir. Neste sentido, o Brasil é um país que 
registra um alto índice de violência homotransfóbica e discriminações 
diversas contra a comunidade LGBTI+. Sendo assim, evidencia-se 
a necessidade de prestações positivas por parte do poder estatal 
com relação à matéria. Entretanto, aqueles, que deveriam agir para 
resguardar e garantir a dignidade humana aos indivíduos LGBTI+, são 
omissos e muitas vezes incentivam o ódio e a violência contra os que 
pensam e são diferentes.

Diante de tal realidade, diga-se de passagem, triste realidade, 
o Partido Popular Socialista (PPS) ingressou com uma ação direta 
de inconstitucionalidade (ADO 26) solicitando um posicionamento 
(entendido enquanto “medida cautelar”) face a inércia do poder 
legislativo em criar lei específica no sentido do combate a violência 
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homotransfóbica. O debate se dá em torno da possibilidade de 
alocação das condutas homotransfóbicas, no crime de racismo (Lei 
7.716/89), compreendido em sua dimensão social, a de racismo social. 

O julgamento da ADO 26 e do MI 4733 teve início em 2019 
no STF, provocando “manifestações” na sociedade, como era de 
se esperar: setores conservadores contrários e outros a favor de tal 
reconhecimento. É de suma importância uma análise em torno da 
necessária aprovação da ADO 26 e do MI 4733 para garantia de 
direitos da população LGBT, sobretudo o direito humano de estar livre 
da violência. Quantas Dandaras dos Santos terão que morrer para que 
a cortina da banalidade do mal caia e a sociedade pare para refletir? 
O presente estudo busca discutir temas relacionados à inércia do 
poder legislativo e a importância da aprovação da criminalização das 
condutas homofóbicas e transfóbicas. 

A metodologia empregada na construção do presente parte do 
método dedutivo. Como técnica de pesquisa, optou-se pela revisão de 
literatura sistemática, analisando-se artigos científicos e estudos sobre 
o tema proposto.

1 DEFINIÇÕES E ASPECTOS 
HISTÓRICO-TERMINOLÓGICOS EM 
TORNO DA SIGLA LGBTQIAPK+

Há alguns anos, existiam apenas quatro caracteres para definir 
as mais diversas minorias sexuais e de gênero: L, G, B e T. Os tempos 
mudaram, as atitudes são outras e as terminologias referentes à 
orientação sexual e identidade de gênero também. A nova abreviação 
recebeu o “Q”, de indivíduo se “questionando” ou Queer, se expandindo 
e tornando-se cada vez mais inclusiva (GOLD, 2018, online). Ao debruçar 
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os estudos em torno da homossexualidade e, por consequência, sob 
a superação dos papéis histórico e socialmente atribuídos ao feminino 
e masculino, deve-se, necessariamente, repensar tudo aquilo que 
se relaciona à representação e à identidade, ao conhecimento e a 
questões culturais, para que se possa “(re)analizar e (re)construir o 
discurso da própria sexualidade” (MOLINA, 2011, p. 952). 

A homossexualidade, ao longo dos séculos e em diversas 
culturas, foi considerada um motivo de segregação e violência contra 
os indivíduos que não se enquadravam no padrão heteronormativo 
vigente. É necessário discutir o conceito de gênero de um modo mais 
livre e menos rigoroso, afastando os conflitos sociais e assegurando 
uma discussão social fora da dicotomia socialmente construída dos 
papéis atribuídos ao homem e a mulher (MOLINA, 2011, p. 950-951).

A nomenclatura que representa esse grupo minoritário começou 
a ser desenhada na década de 1970. “Na época, o movimento era 
intitulado Movimento Homossexual Brasileiro (MHB)” (BAIOFF, 2018, 
online). Após algumas conferências e reuniões com grupos de ativistas 
e militantes da causa, foram introduzidas outras siglas, sobretudo 
por conta da efetiva atuação de lésbicas, transexuais e bissexuais. 
Originou-se, então, a o termo GLS (gays, lésbicas e simpatizantes). Em 
1993, surge a sigla GLBT e, em 2008, LGBT (lésbicas, gays, bissexuais 
e transgêneros) (BAIOFF, 2018, online).

Atualmente, a sigla que representa esse grupo minoritário é 
LGBTQ+, ou de forma mais específica LGBTQIAPK+, que significa 
lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queers, intersexuais, assexuais, 
pansexuais e polígomos, kinks e outros (CONSENZA; MENEZES, s.d., 
p. 2). Ainda conforme Consenza e Menezes:

O antigo termo GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, usado no Brasil no 
inicio dos anos 90, perdeu força quando se percebeu que o universo 
sexual era muito maior do que gays e lésbicas. A sigla que se referia 
aos simpatizantes também foi excluída, deixando somente aquelas 
que se referem à diversidade sexual. O termo mais usual é o LGBT, 
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sendo que recentemente a sigla LGBTQ+ ganhou força por englobar 
mais parcelas da diversidade sexual. Reconhecer os direitos da 
parcela LGBTQ+, significa valorizar uma parte da população brasileira 
estimada em cerca de 20 milhões de pessoas, segundo projeções do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), valendo destacar 
que o órgão elabora o primeiro levantamento sobre essa população. 
Até o momento, a comunidade não está incluída nos levantamentos 
da Pnad (Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio). As últimas 
pesquisas, realizadas no Censo de 2010, incluíam somente uniões 
entre pessoas do mesmo sexo, relações homoafetivas, verificando a 
existência de maior renda e nível escolar nessa população do que na 
população heterossexual (CONSENZA; MENEZES, s.d. p. 3).

Para compreender as diferenças existentes, é importante 
conhecer os significados e definições: lésbica é um indivíduo que se 
identifica enquanto mulher e se sente atraído por outro indivíduo que 
se identifica como mulher; da mesma forma, gays são pessoas que 
se identificam enquanto homens e sentem atração por outros homens 
(CONSENZA; MENEZES, s.d., p. 2). Bissexual é a pessoa que sente 
atração afetiva e sexual por “pessoas de ambos os sexos e gêneros”, 
no meio LGBT, utiliza-se para referir-se a essas pessoas a expressão 
“bi” (BAIOFF, 2018, online). 

Transexual é o indivíduo que não se identifica com o gênero que 
nasceu, o gênero que possuem não é o mesmo que o designado no 
nascimento (BAIOFF, 2018, online). Queer é uma palavra inglesa que 
significa excêntrico ou esquisito, originalmente era utilizada de forma 
pejorativa para se referir a LGBTs. Contudo, ganhou ressignificação e 
notoriedade com a Teoria Queer, da filósofa pós-estruturalista Judith 
Butler. Queer ou Gendergueer são indivíduos que não querem ser 
definidos como “homem ou mulher”, desafiando as normas sociais 
que caracterizam o “ser homem ou ser mulher” (BAIOFF, 2018, online).

Intersexuais são os indivíduos “que têm características sexuais 
e reprodutivas dos gêneros masculino e feminino”. As características 
sexuais, nesse caso, não se associam ao corpo feminino ou mascu-
lino (GOLD, 2018, online). Assexual é o indivíduo que sente pouca 



296

s u m á r i o

ou nenhuma atração sexual, existindo nesse meio algumas “ramifica-
ções” (BAIOFF, 2018, online). A pessoa pansexual é aquela que “sente 
atração por gente de todas as identidades de gênero” (BAIOFF, 2018, 
online), e polígomos são aqueles que mantêm “um relacionamento 
aberto” com diversas pessoas ao mesmo tempo (CONSENZA; ME-
NEZES, s.d., p. 2).

Ademais, essa (re)flexibilidade de terminologias decorre das 
diferenças existentes entre a vivência afetivo sexual dos indivíduos. 
Um entendimento a partir da vivência cotidiana, das identidades e 
diversidades, contribui efetivamente para construção de mecanismos 
de emancipação, que serão construídos a partir das injustiças do 
passado, objetivando a construção de um futuro mais digno para a 
população LGBTQI+ (MOLINA, 2011, p. 957).

2 DESMASCARANDO ARGUMENTOS: A 
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A LIBERDADE DE 
EXPRESSÃO E RELIGIOSA NO CASO DE 
CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOTRANSFOBIA

A criminalização das condutas homotransfóbicas é um 
assunto complexo no Brasil. De um lado, encontra-se um setor mais 
conservador e tradicional da sociedade, composto, majoritariamente, 
por religiosos, que se mobilizam contra as pautas da comunidade 
LGBTI+, o que, para eles (no caso a criminalização), seria um atentado 
à liberdade religiosa ou de expressão, pois não poderiam mais emitir 
certas “opiniões”, que, comumente, são discursos de ódio e falas 
carregadas de preconceito e discriminação (QUINALHA, 2015, online). 
Com relação a tal posicionamento, oriundo de doutrinas atrasadas, 
não há muito o que se discutir. “Já está claro que pregar o ódio, a 
inferiorização, a intolerância e a violência contra setores vulneráveis 
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não são aceitáveis, sobretudo se considerar que, a cada 27 horas” 
um indivíduo LGBT é assassinado no Brasil, por crime de violência 
homotransfóbica (QUINALHA, 2015, online).

O chamado “patriarcado” é uma definição oriunda da necessidade 
de se conceituar determinado “regime de organização familiar”, onde 
o homem (pai) tido como chefe, tem uma posição hierárquica superior 
aos demais membros da família (ALMEIDA, 2010, p. 22). Com relação à 
corrente feminista, o termo “patriarcado” surge para se referir à relação 
desigual de “dominação dos homens sobre as mulheres” e também 
do padrão heteronormativo masculino sobre as demais sexualidades 
existentes no meio social (ALMEIDA, 2010, p. 22). O patriarcado e o 
sistema heteronormativo são um sistema de organização social que 
se baseia na desigualdade de atribuições das tarefas e papéis sociais 
para homens e mulheres ou para heterossexuais e demais sexualidades 
(ALMEIDA, 2010, p. 22). A violência homotransfóbica é produto do 
“sistema sexo-gênero que hierarquiza e normatiza tais relações em 
favor da masculinidade hegemônica” (ANDRÊO et al., 2016, p. 48).

Aqueles que se opõem à criminalização das condutas 
homotransfóbicas se baseiam “no princípio inviolável” da liberdade de 
expressão, que seria em tese base para todas as demais liberdades 
relacionadas ao pensamento. No entanto, esse conjunto de direitos 
não é absoluto, devendo conviver no ordenamento jurídico de modo 
que não haja violações que também são previstas pelo ordenamento 
jurídico. Portanto, não é permitido que pessoas ou grupos religiosos 
emitam determinadas “opiniões” ou “pensamentos” sob justificativa de 
estarem amparados pela Constituição Federal (RAMOS, 2014, p. 52. 

Sendo assim, “um exemplo simplório seria a inadmissibilidade, 
por exemplo, de religiosos afirmarem, em seus templos, uma suposta 
inferioridade das pessoas negras”, o que configuraria o crime de 
racismo, não sendo tal preconceito abarcado pela liberdade de 
expressão (RAMOS, 2014, p. 52). Ainda conforme Ramos:
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A liberdade de expressão, um dos princípios fundamentais 
da Constituição Federal, é um direito inviolável. Não se trata, 
no entanto, de uma liberdade ilimitada. Havendo excessos, 
considerando-se o caso concreto, devem ser reconhecidos 
esses limites. Assim, é possível haver contradição entre dois 
direitos constitucionalmente protegidos, configurando um 
conflito de princípios. Usar o manto da liberdade de expressão 
para praticar discurso de ódio, incitando a discriminação 
racial, social, religiosa ou sexual é desvirtuar o próprio sentido 
da existência de tal proteção, já que através dela o indivíduo 
sofre humilhação, o que acarreta danos individuais e à própria 
sociedade como um todo. Embora a liberdade de expressão 
seja uma das bases do estado Democrático de Direito, não se 
pode permitir que ela tente delimitar a liberdade sexual. Assim, 
pode-se afirmar que o princípio da liberdade sexual, apesar de 
não positivado, está implícito no nosso ordenamento, amparado 
nas garantias de liberdade, igualdade e dignidade da pessoa 
humana (RAMOS, 2014, p. 52-53).

Assim, entende-se que nenhum direito fundamental se sobrepõe 
a outro, a “liberdade de expressão” e a “liberdade religiosa” não estão 
em um patamar de destaque em relação a outros direitos, como a 
“liberdade de orientação sexual” e “identidade de gênero”, entendidas 
enquanto direitos e liberdades fundamentais. O discurso de ódio não 
deve ser considerado liberdade de expressão, uma vez que fere outros 
indivíduos, esse discurso deve ser punido, mesmo que proferido por 
líderes religiosos. Por exemplo, “um pastor pode dizer que um homem 
que deita com outro homem está cometendo um pecado” pois se trata, 
nesse caso, de um conceito da religiosidade judaico-cristã. Porém, 
“não pode dizer que LGBT são pedófilos, que são aberração, que não 
são dignos, porque isso é incitar o ódio” (RODRIGUES, 2019, online).
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3 A EVIDENTE INÉRCIA DO PODER LEGISLATIVO 
QUANTO A MATÉRIA E OUTROS FATORES QUE 
EVIDENCIAM SUA IMPORTÂNCIA E URGÊNCIA

O Projeto de Lei 860/2019, apresentado pelo senador Alessandro 
Viana (PPS-SE), objetiva criminalizar as condutas intolerantes, 
discriminatórias e de preconceito (com relação ao sexo, orientação 
sexual e identidade de gênero). O projeto de lei altera a legislação 
referente aos crimes de preconceito (Leis de racismo) para incluir 
o “sexo, a orientação sexual ou a identidade de gênero” no rol de 
condutas discriminatórias sujeitas a sanção penal (Senado Notícias, 
2019, online). Ainda de acordo com Senado Notícias:

Alessandro Vieira argumenta que o ordenamento jurídico 
existente não tem demonstrado efetividade suficiente para 
conter “a escalada expressiva da violência” cometida por 
razões de ódio contra a população LGBT. Na visão do senador, 
a ausência de marco legal federal que trate de criminalização só 
colabora para a sensação de impunidade e para o crescimento 
dos atos de violência. Com base em pesquisa do Grupo Gay 
da Bahia, o senador informa que uma pessoa LGBT é morta 
no Brasil a cada 28 horas, vítima de homofobia ou transfobia. 
Dados do pesquisador Julio Pinheiro Cardia, divulgados pelo 
Portal UOL, mostram que, entre 2011 e 2018, o índice é de uma 
morte por homofobia a cada 16 horas. O parlamentar registra a 
estimativa de que a população LGBT represente cerca de 10% 
da população nacional, sendo comuns os atos de violência 
praticados também contra quem apenas se suponha ser LGBT. 
Diante disso, afirma o senador, é possível perceber que a 
proposição visa proteger toda a população brasileira, LGBT ou 
não (SENADO NOTÍCIAS, 2019, online).

O referido projeto de lei também prevê uma punição para o 
indivíduo que dificultar a promoção funcional, impedir o acesso ou 
negar “atendimento em estabelecimentos comerciais ou locais abertos 
ao público devido ao preconceito por homofobia ou Transfobia” 
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(SENADO NOTÍCIAS, 2019, online). O senador lembra que é inegável 
a intolerância, o preconceito e a violência sofrida pelas minorias 
sexuais no Brasil. A manifestação da discriminação se materializa pelo 
chamado crime de ódio (SENADO NOTÍCIAS, 2019, online).

Sendo assim, é possível, ainda, apontar que determinados 
indivíduos, através de suas crenças religiosas, no meio político, 
“impedem a aprovação de leis que assegurem direitos essenciais 
aos homossexuais como a criminalização da homofobia”. A laicidade 
do Estado brasileiro viabiliza a convivência pacífica de indivíduos 
que tem posições e filosofias de vida diferentes (REVISTA CIÊNCIA E 
SOCIEDADE, 2016, p. 9). Em complemento, o preconceito que se nota 
em parcela da sociedade é projetado de forma mais grave e perversa 
no âmbito do poder legislativo, “infestado de parlamentares ligados 
a igrejas evangélicas fundamentalistas e que se arvoram o direito de 
destilarem todo seu ódio contra a população LGBTI”, nas igrejas e 
meios de comunicação dado suas incalculáveis fortunas (DIAS, 2014, 
p. 92 apud REVISTA CIÊNCIA E SOCIEDADE, 2016, p. 9).

A face mais obscura de tal omissão por parte do Poder 
Legislativo é a de que as condutas homotransfóbicas, pelo fato de 
não constituírem tipos penais, “asseguram a impunidade”, o que 
leva ao cometimento dos chamados crimes de ódio (DIAS, s.d., p.1). 
O mandado de injunção, em tal contexto e diante de sua natureza 
jurídica, é um remédio constitucional que objetiva medidas efetivas em 
relação a inércia “do legislador que se mostra omisso em sua missão 
de concretização da constituição e realização” do Estado Democrático 
de Direito (CARVALHO, 2016, online). De acordo com Carvalho:

O MI 4733 postulava, essencialmente, o enquadramento da 
homofobia e da transfobia no conceito de racismo e a declaração 
de mora inconstitucional do Congresso Nacional em seu dever 
de editar legislação criminal que punisse especialmente - mas 
não exclusivamente - a violência física, os discursos de ódio, os 
homicídios, a prática ou o induzimento de preconceito por conta 
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da orientação sexual ou da identidade de gênero do indivíduo 
(CARVALHO, 2016, online).

Considerando, então, a deficiência da proteção desse grupo 
minoritário, alvo de violência física e psicológica, existe a necessidade 
de promover mecanismos de igualdade e combate as condutas 
homotransfóbicas, garantindo a liberdade e a dignidade da pessoa 
humana, sendo de extrema necessidade à aprovação do MI 4733 
(CARVALHO, 2016, online).

4 BREVE ANÁLISE EM TORNO DO VOTO 
DO MINISTRO RELATOR CELSO DE MELLO: 
A POSSÍVEL ALOCAÇÃO DAS CONDUTAS 
HOMOTRANSFÓBICAS NO CRIME DE 
RACISMO PREVISTO PELA LEI 7.716/89

A ação direta de inconstitucionalidade por omissão 26 (ADO 
26) foi ajuizada pelo Partido Popular Socialista (PPS), que solicita 
uma “medida cautelar”, por conta do imobilismo do Poder Legislativo 
Nacional em criar lei específica para punir os casos de discriminação 
e violência contra a população LGBTQI+, criminalizando as condutas 
homotransfóbicas com base no art. 5º, incisos XLI e XLII da Constituição 
Federal de 1988 e no “princípio da vedação da proteção deficiente” 
(BARROS, 2015, p. 2).

De acordo com o requerente, e com o relator posteriormente, 
a “criminalização de todas as formas de racismo, expressa no art. 
5º, XLII, da CR, abrangeria as condutas de discriminação de cunho 
homofóbico e transfóbico, pois seriam espécies do gênero racismo” 
(BARROS, 2015, p. 3). Conforme decisão do Supremo Tribunal Federal 
(STF), em sentença referente ao habeas corpus 82.424/RS (Caso 



302

s u m á r i o

Ellwanger), a definição de racismo não se reduz “a” ou se delimita em 
discriminação ou preconceito por cor da pele, mas abarca também a 
etnofobia, a xenofobia e a intolerância religiosa (BARROS, 2015, p. 3). 
Ainda conforme Barros:

Subsidiariamente, sustenta que a criminalização da homofobia 
encontra suporte no art. 5º, XLI, da Constituição da República, o 
qual determina que “a lei punirá qualquer discriminação atentatória 
dos direitos e liberdades fundamentais”. Aduz ser inegável que 
“todas as formas de homofobia e transfobia, especialmente 
(mas não exclusivamente) das ofensas (individuais e coletivas), 
dos homicídios, das agressões, ameaças e discriminações 
motivadas pela orientação sexual e/ou identidade de gênero, 
real ou suposta, da vítima constitui discriminação atentatória 
a direitos e liberdades fundamentais, pois: (i) viola o direito 
fundamental à liberdade, pois implica negação à população 
LGBT4 de realizar atos que não prejudicam terceiros e que 
não são proibidos pela lei; (ii) viola o direito fundamental à 
igualdade, pois não há fundamento lógico-racional que justifique 
a discriminação [negativa] da população LGBT relativamente a 
heterossexuais não transgêneros” (BARROS, 2015, p. 3).

No caso em estudo, o requerente (PPS) solicita: (i) a recognição 
de que a definição de racismo abarque as condutas homotransfóbicas, 
com escopo de criminalizar tais práticas; (ii) o reconhecimento da 
inércia do legislativo em sanar o problema; (iii) o estabelecimento 
de um prazo para que o poder legislativo nacional aprove lei nesse 
sentido; (iv) caso o Congresso Nacional extrapole o prazo, o requerente 
solicita “a inclusão das práticas discriminatórias na Lei de Racismo 
(Lei 7.716/89), a tipificação das condutas homotransfóbicas e a 
“responsabilização civil do Estado brasileiro” (BARROS, 2015, p. 6). 
A Procuradoria Geral da República (PGR) reconheceu parcialmente o 
pedido, vetando a responsabilização civil do Estado pois esse tópico 
é “incompatível com o sistema da ação direta de inconstitucionalidade 
por omissão” (BARROS, 2015, p. 7).

Dentre as possíveis definições para o termo racismo, a de 
leitura mais seca propõe que o racismo “é o preconceito exagerado” 
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ou “atitude hostil” contra pessoas de determinados grupos. Em 
2003, o STF trabalhou pela primeira vez com o conceito (ideia) de 
racismo social, mesmo conceito abordado no julgamento da ADO 26 
(BRÍGIDO, 2019, online). O Poder Constituinte Originário, com base no 
princípio da dignidade da pessoa humana, objetivou “especificamente 
a erradicação de práticas discriminatórias”. Ademais atribuiu à lei 
o dever de “punir discriminação atentatória de direitos e liberdades 
fundamentais” e determinou que racismo é um crime inafiançável e 
imprescritível (MELLO, 2019, p. 69 e 70). Ainda segundo Mello:

Condutas contrárias à liberdade de orientação sexual possuem 
nítido caráter discriminatório e violador da dignidade do ser 
humano, em patente confronto com esse conjunto de normas 
constitucionais. A homofobia decorre da mesma intolerância 
que suscitou outros tipos de discriminação, como aqueles em 
razão de cor, procedência nacional, religião, etnia, classe e 
gênero (MELLO, 2019, p. 70).

De acordo com julgados anteriores, especialmente na 
apreciação do pedido de habeas corpus 82.424/RS, “limitar o racismo 
a simples discriminação de raças, considera apenas o sentido 
léxico ou comum do termo, implica a própria negação do princípio 
da igualdade”, evidenciando a eminente necessidade de garantia e 
prevalência dos direitos humanos fundamentais (MELLO, 2019, p. 
70). Ainda de acordo com Mello (2019, p. 70) a definição do termo, 
ou entendimento em torno de, racismo não se reduz “a um conceito 
de ordem estritamente antropológico ou biológica, projetando-se ao 
contrário, numa dimensão abertamente cultural e sociológica, além 
de caracterizar, em sua abrangência conceitual”, um inegável meio 
de gestão ideológica, de mando político e de domínio social (MELLO, 
2019, p. 70). Conforme preleciona Mello:

A Constituição Federal de 1988 e todos os documentos 
internacionais destinados a promover a eliminação de quaisquer 
formas, sempre odiosas, de discriminação racial, reconheceram, 
tal como proclamado pela Conferência Geral da Organização 
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das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, na 
Declaração sobre a Raça e os Preconceitos Raciais (1978), “a 
unidade intrínseca da espécie humana e, por conseguinte, a 
igualdade fundamental de todos os seres humanos e de todos 
os povos”, afirmando, com irrecusável correção, que “Todos os 
seres humanos pertencem à mesma espécie e têm a mesma 
origem”, pois “Nascem iguais em dignidade e direitos e todos 
formam parte integrante da humanidade”, razão pela qual “a 
diversidade das formas de vida e o direito à diferença não 
podem, em nenhum caso, servir de pretexto aos preconceitos 
raciais”, mesmo porque as diferenças entre os povos do 
mundo não justificam qualquer classificação hierárquica entre 
as nações e as pessoas [...]. Em uma palavra: nem gentios, 
nem judeus; nem patrícios, nem plebeus; nem homossexuais, 
nem transsexuais; nem cisgêneros, nem transgêneros. Sem 
qualquer hierarquia ou distinção de origem, de raça, de 
orientação confessional ou de fortuna, somos todos pessoas, 
essencialmente dotadas de igual dignidade e impregnadas de 
razão e consciência, identificadas pelo vínculo comum que nos 
projeta, em unidade solidária, na dimensão incindível do gênero 
humano (MELLO, 2019, p. 73;77).

A ideia que sustenta a estrita relação entre o conceito de racis-
mo e as condutas homotransfóbicas torna-se mais evidente quando se 
leva em consideração que tanto no âmbito internacional quanto no sis-
tema jurídico interno “os critérios que identificam a discriminação racial 
resultam da conjugação de dois fatores presentes em ambas as situa-
ções”: a motivação do agente alimentada pelo preconceito e o objetivo 
de subjugar a vítima por meio de situações de diferenciação (MELLO, 
2019, p. 80). Em observância ao conteúdo dos tratados e acordos in-
ternacionais que compõem o “Sistema Global de Proteção dos Direitos 
Humanos”, evidencia-se que o termo racismo abarca “todas as formas 
de discriminação e de intolerância, que representando a negação da 
igualdade e da dignidade que qualificam os seres humanos, fomentam 
o ódio e a divisão entre grupos sociais” (MELLO, 2019, p. 81).

As condutas homotransfóbicas podem, então, ser 
compreendidas enquanto formas de racismo, sendo assim 
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perfeitamente tipificadas penalmente conforme a Lei 7.716/89, com 
escopo de assegurar, “no processo de formação de uma sociedade 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 
outras formas de discriminação (CF, art. 3º, IV)” (MELLO, 2019, p. 90). 
Assim, a invulnerabilidade dos direitos da personalidade, enquanto 
fundamentais para garantia da dignidade da pessoa humana, 
objetivando coibir condutas abusivas que fomentam a intolerância e 
o ódio contra outros indivíduos por conta de sua orientação sexual e/
ou identidade de gênero (MELLO, 2019, p. 90).

Como exposto no relatório do ministro Celso de Mello, a alocação 
das condutas homotransfóbicas no crime de racismo (Lei nº 7.716/89) 
não configura aplicação analógica, pois não é permitida a analogia “in 
malam partem” no direito penal (MELLO, 2019, p. 94). Tampouco, trata-
se da edição de um tipo criminal, nem de uma cominação de sanção 
penal, pois é juridicamente inviável “proceder-se à tipificação de 
direitos e a cominação de penas mediante provimentos jurisdicionais, 
ainda que emanados do Supremo Tribunal Federal” (MELLO, 2019, p. 
95). Trata-se, portanto, da alocação das condutas homotransfóbicas 
aos múltiplos preceitos fundamentais de incriminação previstos em 
lei penal já existente (Lei nº 7.716/89), pois as condutas homofóbicas 
e transfóbicas configuram “concretas manifestações de racismo, 
compreendido este em sua dimensão social: o denominado racismo 
social” (MELLO, 2019, p. 95). Conforme Mello:

Já se viu, a partir do importante precedente firmado no 
julgamento plenário do HC 82.424/RS, que o conceito de racismo 
– que envolve clara manifestação de poder – permite identificá-
lo como instrumento de controle ideológico, de dominação 
política, de subjugação social e de negação da alteridade, da 
dignidade e da humanidade daqueles que, por não integrarem 
o grupo social dominante nem pertencerem ao estamento que 
detém posição de hegemonia em uma dada estrutura social, 
são considerados “outsiders” e degradados, por isso mesmo, 
à condição de verdadeiros marginais do ordenamento jurídico, 
expostos, em consequência de odiosa e injusta inferiorização, a 
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uma perversa e profundamente lesiva situação de exclusão do 
sistema de proteção do Direito (MELLO, 2019, p. 95).

Constata-se que o preconceito e a discriminação que resultam 
das diversas modalidades de violência homotransfóbica, bem como 
aos demais indivíduos do grupo LGBTQI+, integram a própria (e mais 
abrangente) conduta racista, “por representarem a expressão de sua 
outra face: o racismo social” (MELLO, 2019, p. 95). O termo “raça 
representa uma arbitrária construção social”, cujo surgimento remonta 
as características de determinado momento histórico, dando origem 
a mecanismos que buscam justificar o fenômeno da desigualdade. 
Portanto, a conceituação geral e abstrata de racismo é ampla, 
abarcando as condutas homotransfóbicas (VECCHIATTI, 2019, p. 457, 
apud, MELLO, 2019, p. 97).

Por fim, o ministro relator, acolheu os fundamentos da 
Procuradoria Geral da República, reconhecendo parcialmente a ADO 
26, julgando-a procedente e com efeito vinculante nos seguintes termos: 
(i) reconhece a inércia do legislativo nacional em garantir proteção a 
população LGBTQI+; (ii) declara existente a omissão por parte do Poder 
Legislativo da União; (iii) “cientificar o congresso nacional, para os fins 
e efeitos a que se refere o art. 103, §2º, da Constituição c/c o art. 12-
H, “caput”, da Lei 9.968/99”; (iv) reconhece a alocação das condutas 
homotransfóbicas no crime de racismo previsto pela Lei 7.716/89, até 
a edição de legislação específica; (v) declara que os efeitos presentes 
no item iv somente terão validade a partir de conclusão do julgamento 
(MELLO, 2019, p. 155).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de grande importância conhecer, mesmo que superficialmente, 
as definições em torno da sigla LGBTI+, pois essa “flexibilidade” é 
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oriunda das diversas facetas da sexualidade humana, e compreende 
a vivência afetivo-sexual das pessoas. Levando em consideração 
as diversas violências físicas e psicológicas que são direcionadas 
a esse grupo minoritário, surge a necessidade de se combater de 
forma expressiva e adequada as condutas homotransfóbicas, a não 
criminalização dessas condutas leva a um estado de impunidade. É 
evidente a inércia do poder legislativo em criar norma para coibir a 
violência homotransfóbica, e isso por consta da influência religiosa 
sobre os legisladores e sua falta de interesse quanto ao tema. A 
consequência disso é a escalada da violência contra a população 
LGBT+, que resulta em discriminação, violência e mortes.

A aprovação da ADO 26 e do MI 4733 é de suma importância 
para a garantia dos direitos do referido grupo minoritário. Ao contrário 
do que muitos dizem, inexiste violação religiosa ou a liberdade de 
expressão e tampouco invasão da esfera de um poder pelo outro, uma 
vez que a ADO e o MI são constitucionalmente previstos e no caso 
em questão foram obedecidos todos os ritos processuais. A violência 
que sofre o indivíduo em razão de sua sexualidade viola uma série de 
princípios e direitos, dentre eles a dignidade da pessoa humana e os 
direitos sexuais. Uma posição mais garantidora por parte do Estado 
no sentido de punir aqueles que praticam as chamadas condutas 
homotransfóbicas é necessária para a manutenção do princípio da 
igualdade e garantia de vivência digna da população LGBTI+ no 
Estado Democrático de Direito.
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