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APRESENTAÇÃO

A presente obra contém os trabalhos apresentados nos V Congresso Internacional dos Direitos 
da Personalidade e VI Congresso de Novos Direitos e Direitos da personalidade, sediados na Unicesumar, 
realizados em  11, 12 e 13 de setembro de 2019, dedicada a divulgar as obras jurídicas resultantes dos 11 grupos 
de trabalho. Esta obra especificamente é fruto do Grupo de trabalho “Democracia e direitos fundamentais” 
coordenados pelos professores Fernanda Julie Rufino, Thomaz Jefferson Carvalho, Valéria Julião Silva Medina 
e  Zulmar Antônio Fachin, que agora se materializa nesta obra. 

Os congressos constituíram uma atividade regular, que reuniu profissionais de várias partes do mundo, 
trazendo debates atuais, os quais esclareceram assuntos múltiplos, sob o manto do Direito, daí ser estimulante 
a tarefa de prefaciar tal obra, escrita para apontar soluções originais e abordagens interessantes.

O olhar trazido na referida obra, difere substancialmente do simplesmente regional, pois traz uma visão 
mundial baseada nas experiências de diversos países, partindo da realidade vivida por cada um deles, sem ser de 
forma abstrata, o que poderia prejudicar os diálogos entre os grupos de trabalho lá presentes.

No campo dos direitos da personalidade, fundamentais e direito constitucional, são importantes os 
assuntos escolhidos pelos autores da obra que ora prefacio, diria até muito atuais, em certo sentido, nos dias de 
hoje, depois de assistirmos o “afastamento” das regras constitucionais por parte de alguns poderes da República, 
o que provoca a derrubada de conquistas e da efetividade das garantias junto à sociedade. 

A liberdade de expressão para a divulgação do Direito, seja ele privado ou público, foi mostrada de 
forma clara na presente obra, sobre a qual hão de debruçar os estudiosos do Direito, na busca de construírem 
significados jurídicos que devam ser respeitados e difundidos para toda a sociedade, em constante transformação 
e adequação frente às normas jurídicas vigentes.

Publicar matérias jurídicas como essas aqui escritas por pessoas altamente qualificadas e imbuídas 
de contribuir para a ciência, é raro entre nós, atualmente, e mesmo em diferentes épocas e sociedades em 
construção. Porém, o processo de evolução social, a despeito das diferenças observadas pelos autores em relação 
a épocas, classes sociais menos favorecidas, evolução tecnológica e temas diferentes entre si, não retiram o 
conceito de que os direitos fundamentais seguem um padrão. Este é baseado nas expectativas sociais em relação 
a cada direito e sua efetividade, longe das influências diversas, advindas dos poderes, da família e da sociedade. 

Esta obra conseguiu, de forma objetiva, dizer a que veio: presentear os operadores do Direito, os 
estudantes, pesquisadores e quem mais tenha a oportunidade de ter acesso a ela, no sentido de se fazer crer na 
efetividade dos direitos fundamentais que alicerçam a República Federativa do Brasil e na recuperação desses 
mesmos direitos, em lugares onde eles estão sendo esquecidos e não cumpridos.

Os capítulos que compõem o presente livro são revestidos de poder de transformação e reflexão sociais, 
produto de um esforço de síntese das ideias expressas pelos dois congressos, as quais forneceram sugestões e 
provocaram a vontade de investigações consequentes desta obra, por parte daqueles que tiverem o privilégio de 
acessá-la.  

Os autores deste livro demonstram claramente um padrão de pesquisa voltado para os direitos da 
personalidade, portanto, direitos fundamentais, que em certa medida provoca a curiosidade de todos que estão 
preocupados em preservar e reativar a efetividade das garantias constitucionais em nosso país.



Os leitores terão oportunidade de constatar os problemas apontados nesta obra e conferir a preocupação 
humanista dos autores em relação a esses ensinamentos, sobre os quais me orgulho de ter prefaciado.

Maria Lucia Sucupira Medeiros
Doutora em Direito pela Universidade Estácio de Sá e Pós-Doutoranda do PPGBIOS – Programa de pós Graduação em 

Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ. Advogada no Rio de Janeiro e 
Professora vinculada à graduação da Universidade Estácio de Sá/RJ.
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A IMPARCIALIDADE DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JURI E O 
SENSACIONALISMO MIDIÁTICO

THE IMPARTIALITY OF THE JURY IN COURT JUDGMENT AND MEDIATIC SENSATIONALISM

Vittor Mandelli Mosconi
Graduação em Direito (UNICESUMAR)

Gabriela Pescaroli Casado
Mestre em Ciências Jurídicas (UNICESUMAR)

RESUMO

Este estudo objetiva analisar a função Estatal 
de julgar transgressões penais e o impacto das 
exposições midiáticas no julgamento de condutas 
criminosas. A CF/88 em seu Art. 5°, XXXVIII 
legitima, para qualificar a matéria de fato, nos crimes 
dolosos contra a vida, a instituição do Tribunal do 
Júri, a qual será abordada no decorrer do presente 
artigo. Todavia, a sociedade atual consome da cultura 
do espetáculo da mídia com notícias que geram 
tumultos e clamores sociais consequentemente, por 
esta razão, a influência midiática detém a habilidade 
de afastar o julgamento imparcial, sendo por vezes 
nociva aos direitos fundamentais do indivíduo.

PALAVRAS-CHAVE

Imparcialidade; Mídia e Processo Penal; Direitos fundamentais; 

Sensacionalismo.

ABSTRACT

This study aims to analyze the state function 
of judging criminal offenses and the impact of media 
exposures in the judgment of criminal conduct. CF/88 
in its Article 5, XXXVIII legitimates to qualify the 
matter of fact in willful crimes against life the institution 
of the Court of Jury, which will be dealt with in the 
course of Article. However, today’s society consumes the 
culture of media spectacle with news that generates riots 
and social outcry consequently, for this reason, media 

influence has the ability to dispel impartial judgment 
and is sometimes harmful to the fundamental rights of 
the individual.

KEYWORDS

Impartiality; Media and Criminal Procedure; Fundamental rights; 

Sensationalism.

INTRODUÇÃO

O Tribunal do Júri é instituição permanente 
e, com expressa previsão Constitucional, revelando-
se importante instrumento utilizado no direito 
que, por sua vez, tem seu nascimento em origem 
incerta. Sabemos de sua utilização nos tempos áureos 
de Roma e na Grécia, já na Ásia temos o tribunal 
dos vinte e três, instituição similar ao tribunal do 
Júri, que analisavam casos criminosos passíveis de 
pena de morte. Porém, somente em 1215 tem seu 
surgimento como método que é aplicado nos dias 
atuais, positivado na Magna Carta quando fora 
abolido o instituto da Ordália, também conhecido 
como juízo de Deus, instalando no corpo jurídico 
da Inglaterra o Conselho de Jurados, buscando assim 
um julgamento menos passível de corrupções, de 
forma justa e imparcial.

Hoje, no Brasil, o Tribunal do Júri é formado 
por um juiz, um presidente e por vinte e um jurados. 
Este tipo de Tribunal é constituído por um conselho 
de sentença, formado por sete jurados, com o 
encargo de apreciar a matéria de fato. Estes jurados, 
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via de regra, devem ser leigos no âmbito jurídico para 
que julgue por igual o réu, decidindo sobre matérias 
de fato, aspectos do evento subordinados à análise, 
votando nesses quesitos que são indicados. Por fim, 
o juiz-presidente da seção corresponde com o direito 
aplicável às respostas obtidas. O referido instituto 
traz de sua origem os princípios de imparcialidade 
e justiça, visto que o julgamento é feito por “seus 
pares”, evitando-se sentenças distorcidas.

Em contrapartida, temos hoje na “era das 
informações” um grande avanço tecnológico na 
imprensa, onde se apresentam verdades distorcidas, 
também conhecidas como “fake news”, notícias 
imediatistas clamando por justiça sem mesmo ter 
uma apuração profunda do caso.

Nessa realidade, onde a sociedade é marcada 
pela a onipresença da mídia, é possível questionar: 
Como evitar que as influências midiáticas interfiram 
no processo penal? Até onde a consciência coletiva 
sobrepõe o julgamento imparcial do jurado?

Portanto, faz se necessário uma análise crítica 
sobre o tema acima apresentado, enfatizando o 
objetivo primordial da mídia, que consiste nas 
atribuições informativas, e por fim quando a 
mesma se afasta de suas funções fere os Princípios 
Constitucionais da Presunção de Inocência e da 
Plenitude de Defesa do Réu.

1 TRIBUNAL DO JURI NO BRASIL

No ano de 1822 o Tribunal do Júri surge no 
Brasil, exclusivo para crimes de imprensa, e um fator 
determinante para esse surgimento foi a censura de 
um jornal de grande repercussão. Sua publicação 
havia sido inibida e, assim todas as cópias foram 
suspensas e recolhidas. Assim, diante de represálias, o 
governo do império baixa a Portaria 19, a qual tinha 
a função de explicar o acontecido e que não fazia 
parte de um ataque à liberdade de imprensa.

Sendo assim, a Portaria 19 determinou que a 
imprensa deveria ser livre para fazer suas publicações 
e ainda, que os jornais não seriam prejudicados por 
manchetes, somente se houvessem abusos de seus 
autores, estes seriam punidos com multas, porém, a 
publicação não seria censurada ou alterada. Então em 
1822 surge o tribunal do júri, competente para julgar 
somente os abusos da mídia, o corpo de jurados era 
feito por vinte e quatro homens de conduta ilibada

E em 1824, sob um ambiente conturbado 
por mudanças político econômicas influenciados 
pela Inglaterra, o Tribunal do Júri adquire o status 

constitucional, pela primeira Constituição do 
império Brasileiro.

Em 1832 o império disciplina o júri no Código 
do Processo Criminal do Império, aumentando sua 
competência para todos tipos de crimes, com pena 
de multa. Ainda sob influência da Inglaterra, o júri 
é reformado de acordo com seu modelo, contando 
com vinte e quatro jurados de acusação e doze júris 
de sentença.

Já no ano de 1841 fora feito uma reforma 
neste instituto, extinguindo o júri de acusação, 
mantendo somente o de sentença. E foi somente com 
a Constituição Federal de 1946, que o júri tomou os 
moldes que são seguidos até hoje, passando a julgar 
os crimes dolosos contra a vida.

Foi com a Constituição cidadã em 1988 
que o Tribunal do Júri é consolidado em nosso 
ordenamento jurídico como Cláusula Pétrea, sendo 
os juris compostos por pessoas sem discriminação de 
gênero, de reputação ilibada, com idade mínima de 
dezoito anos com competência para o julgamento 
de crimes dolosos contra a vida, em sua modalidade 
tentada ou consumada.

Em cada sessão de julgamento destes crimes, 
se tem uma lista com no mínimo de vinte e cinco 
jurados feitas pelo Judiciário, para que na sessão 
sejam sorteados sete jurados para compor o conselho 
de sentença.“explique mais sobre o Tribunal do 
Júri” quem decide, os debates orais entre as partes 
(acusação e defesa).

2 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM O 
TRIBUNAL DO JURI

Entende-se como fundamentais os princípios 
expressos na Constituição Federal de 1988, os quais 
devem ser zelados a todo rigor. Se fazem fundamentais 
por nortearem o legislador na elaboração de normas 
compatíveis com nossa constituição vigente. O art. 
5°, inciso XXXVIII da CF/88 traz quatro princípios 
para a instituição do Tribunal do Júri:

2.1 PLENITUDE DE DEFESA

Inexiste devido processo legal penal sem 
assegurar ao acusado a ampla defesa e o contraditório 
conforme o Art.5, LIC da Constituição Federal, 
considerando o status de ultima ratio do direito 
penal, que envolve o bem mais valioso tutelado 
pela constituição que é a liberdade deve-se cumprir 
fielmente os direitos assegurados por ela.
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Porém, ainda no Art. 5° da CF, ao se tratar 
do Tribunal do Júri o legislador opta por assegurar a 
plenitude de defesa, existindo diferença substancial 
no sentido etimológico e na prática de tal direito, 
sendo desconsiderado apenas a repetição das 
garantias de acusados no âmbito geral. A plenitude 
de defesa é mais abrangente, garante ao acusado 
uma defesa perfeita, podendo ir além de argumentos 
jurídicos, buscando argumentos extrajudiciais, tais 
como: sociológicos, políticos, morais. Neste sentido, 
temos a jurisprudência do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais:

A Constituição da República assegura a 
todos os acusados a ampla defesa e os recursos a ela 
inerentes e, no caso do júri, vai além, assegurando 
a plenitude de defesa: “Art. 5°, XXXVIII- é 
reconhecida a instituição do júri, com a organização 
que lhe der a lei, assegurados: a) a plenitude de defesa. 
(...) Primeiramente, é de extrema importância, 
nesta questão, estabelecermos a diferença entre 
plenitude de defesa e ampla defesa, ambas previstas 
constitucionalmente, pois, apesar de parecer mera 
repetição ou reforço hermenêutico por parte do 
constituinte, estes termos não são sinônimos (...). 
Fica clara a intenção do constituinte ao conceder 
ao réu, no júri, além da ampla defesa outorgada a 
todo e qualquer réu, em qualquer processo, cível, 
administrativo ou criminal, a plenitude de defesa, 
privilegiando-o em relação à acusação, pois ele é a 
parte mais fraca da relação” (Ap. 1.0155.03.004411-
1,3.ªC., j. 02.05.2006, v. u, rel. Jane Silva).

2.2 SIGILO DAS VOTAÇÕES

O sigilo das votações encontra-se na alínea 
b, do inciso XXXVIII do Art. 5° da CF/88. Este 
princípio mostra-se de extrema importância para 
que os jurados possam dar seus vereditos livres de 
influências externas, protegendo a manifestação dos 
jurados para que sejam imparciais. Assim, explica 
Nucci (2011, p. 29):

Em primeiro lugar, deve-se salientar ser do 
mais alto interesse público que os jurados sejam 
livres e isentos para proferir seu veredito. Não 
se pode imaginar um julgamento tranquilo, 
longe de qualquer pressão, feito à vista do 
público, no plenário do Júri.

Ainda conforme o Art.485 do CPP, após 
ser sanadas todas dúvidas pertinentes ao caso, os 
mesmos seguiram até a sala especial do Júri, também 
conhecida como sala secreta para que haja para que 

se respeite o direito previsto.

2.3 SOBERANIA DOS VEREDICTOS

O constituinte ao conferir o poder supremo, 
acima do qual não há outro torna o veredito dos 
jurados a ultima palavra, não podendo ser contestada. 
É importante ressaltar que a decisão a ser tomada 
pelos jurados deve ser de acordo com sua consciência 
de justiça, e não segundo a lei, conforme o juramento 
que deve ser feito anterior ao julgamento (Art. 472, 
CPP)

2.4 COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO

Os crimes cometidos contra a vida humana 
na forma dolosa serão julgados pelo Tribunal do 
Júri. Pondera-se que a competência é assegurada por 
uma norma em status de Cláusula Pétrea para que 
o constituinte reformador não faculte em retirá-lo 
do ordenamento jurídico, podendo ampliar o Júri a 
outros delitos. Tal instituto recebe tamanha proteção 
para que não desapareça de nosso âmbito jurídico, 
como aconteceu com Espanha e Portugal, onde o 
tribunal do Júri é mais predominante.

3 O QUARTO PODER

Em solo brasileiro, a mídia é referenciada 
com status de um quarto poder no Estado 
Democrática do direito, estando ao lado dos 
outros três poderes independentes previstos 
formalmente no Art. 2° da Constituição 
Federal/88. Doutrinadores adotaram este termo 
pelo fato de poder de persuasão que a mídia exerce 
sobre cada aspecto do nosso cotidiano.

Com a era da globalização, expansão 
da internet, percebe-se que as informações se 
alastram rapidamente de modo a facilitar o 
cotidiano. Assim, a mídia através de seus meios de 
comunicação em massa pode causar o comodismo 
para a população.

O conforto midiático ao trazer ao espectador 
notícias inovadoras independente do meio, seja no 
jornal, na internet ou pela televisão, possibilita o 
conhecimento de novos horizontes para quem utiliza 
de forma correta o acesso rápido a estas informações. 
Por outro lado, gera o comodismo da não verificação 
de fontes, ou até mesmo da veracidade do conteúdo 
distorcido apresentado com opiniões já formadas do 
apresentador.
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Quando recebidas as opiniões já formuladas, 
os receptores das informações tomam como verdade 
absoluta e assim moldam seus valores sociológicos, 
políticos, econômicos, tanto quanto sua percepção 
sobre o âmbito jurídico.

Nesse sentido, Luiz Flávio Gomes (2013, 
p.123) relata que:

Na justiça midiática não há tempo para nada, 
nem se quer para a apresentação detalhada 
dos fatos. Quanto mais velocidade mais 
verossímil se torna a notícia. O processo é 
ultrassumário, acelerado. Tudo é sintético e o 
tom preponderante é o da imagem, que fala 
por si só; com a difusão da internet a relação 
entre quem produz e quem consome notícia foi 
profundamente alterada; as pessoas já não têm 
tempo nem sequer para ver os detalhes de uma 
notícia.

Diante da inércia gerada por este processo 
produz aceitação automática, sem questionar o 
mínimo, pois depositam confiança nos meios de 
comunicação que lhes informaram, colocando a 
matéria publicada com status de verdade absoluta e 
inegável.

A liberdade de expressão e de imprensa 
tem ampla proteção na CF/88, visto o seu grau de 
importância para a democracia, sendo um dos direitos 
que mais beneficia o cidadão pela publicidade dos 
atos do poder público.

De tal modo, a mídia estando acobertada 
pelos princípios da liberdade de expressão e de 
imprensa, acaba por deturpar princípios para alcançar 
maior parcela possível de espectadores através de 
opiniões que chocam a sociedade, transformando a 
informação em um grande espetáculo. Se utilizam 
do sensacionalismo de crimes para isso, violando 
direitos expressos de nossa Carta Magna, sem 
restrições ou sanções, sem submeter-se a qualquer 
entidade moderadora.

Sobre a cultura da mídia e do espetáculo 
Douglas Kellner et al. (2018, p.119), aponta:

Durante as últimas décadas, as indústrias 
culturais possibilitaram a multiplicação dos 
espetáculos nos novos espaços midiáticos e em 
sites, e o espetáculo em si tornou-se um dos 
princípios organizacionais da economia, da 
política, da sociedade e da vida cotidiana. Uma 
economia baseada na Internet vem utilizando a 
alta tecnologia como um meio de promoção, 
reprodução, assim como de circulação e 
venda de produtos, usando a multimídia 
para impressionar os consumidores. A cultura 
da mídia promove espetáculos cada vez mais 
sofisticados para conquistar audiências e 
aumentar o poder e o lucro da indústria 
cultural. As formas de entretenimento 
permeiam notícias e dados, e uma cultura de 

info- entretenimento tabloidizada está cada vez 
mais popular. A multimídia emergente, que 
sintetiza formas de rádio, cinema, noticiários 
de TV e programas de entretenimento, e o 
domínio crescente do ciberespaço tornaram-
se espetáculos da tecnocultura, gerando sites 
de informação e entretenimento, enquanto 
intensificam a forma-espetáculo.

Assim sendo, a liberdade de imprensa se 
apresenta como um elemento essencial no governo 
democrático, sendo suscetível a coibir abusos de 
autoridades do poder público, porém se utilizado 
de forma irresponsável pode se transformar um 
meio de persuasão em massa, prejudicando o Estado 
Democrático.

Sobre a liberdade de imprensa, Rui Barbosa 
(2004, p.20), afirma:

A imprensa é a vista da nação. Por ela é que 
a nação acompanha o que lhe passa ao perto 
e ao longe, enxerga o que lhe malfazem, 
devassa o que lhe ocultam e tramam, colhe 
o que lhe sonegam, ou roubam, percebe 
onde lhe alvejam, ou nodoam, mede o que 
lhe cerceiam, ou destroem, vela pelo que 
lhe interessa, e se acautela do que a ameaça. 
(BARBOSA. 2004)

Portanto, a liberdade de informação, só se 
justifica enquanto os cidadãos tiverem acesso a 
informações corretas nos meios de comunicação 
em massa, e não utilizando de suas garantias 
constitucionais para moldar notícias como lhe 
convém, direcionando a sociedade a tomar decisões 
que seja favorável à imprensa.

4 MÍDIA NO PROCESSO PENAL

Antes de adentrarmos no tema supracitado, 
é necessário conceituarmos o que é mídia, qual sua 
origem, enfim. No dicionário brasileiro Michaelis, a 
palavra significa:

Toda estrutura de difusão de informações, 
notícias, mensagens e entretenimento 
que estabelece um canal intermediário de 
comunicação não pessoal, de comunicação 
de massa, utilizando-se de vários meios, entre  
eles   jornais,   revistas,   rádio,   televisão,   
cinema,   mala direta, outdoors, informativos, 
telefone, internet etc.

Ressalta-se que a mídia é um meio de 
comunicação social, sendo as mais utilizadas a mídia 
televisiva e a mídia de imprensa. Através do trabalho 
de ambas, as notícias e novidades são repassadas a 
sociedade. Observa-se que a liberdade de imprensa 
está correlacionada a diversas garantias previstas 
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na Constituição Federal, como o de liberdade de 
expressão, de informação, de pensamento.

Percebe-se a preferência sobre os temas de 
política e do poder judiciário, principalmente nos 
casos dolosos contra a vida, por estes causarem 
mais impacto e curiosidade na sociedade e em 
contraprestação, aumentam em larga escala a 
audiência.

Assim, a função social jornalística de repassar 
as informações íntegras do dia a dia, de maneira 
imparcial e ética, na busca de manter a curiosidade 
da sociedade passa a cobrir toda esfera de atividade 
do homem, produzindo não só  notícias, mas 
entretenimento.

Em decorrência da procura de entretenimento, 
as empresas jornalísticas utilizam de notícias 
falsas, também conhecida como “Fake News” e do 
sensacionalismo, para atrair mais espectadores.

Desse modo, as mídias informativas, 
imparciais, íntegras, objetivas e fiéis a realidade, 
vem cedendo espaço a uma cultura que primazia 
pela violência, e torna medíocre aquilo que se é de 
direito, de forma sensacionalista dotada de emoções, 
consequentemente afasta a eficácia das decisões 
judiciais

Marcos Luiz Alves de Melo, em seu artigo A 
influência da Mídia no Tribunal do Júri Brasileiro 
(2017) aponta que este jornalismo que visa o aumento 
do lucro, através da fala vulgar, com contrastes entre a 
bondade e a maldade, desperta uma movimentação da 
população no sistema penal que acaba transformando 
em um espetáculo o cárcere e os “inimigos” da 
sociedade, alimentando a repulsa entre o delito e 
o agente, tendo como resultado uma sede pela falsa 
justiça, que só se sacia através da vingança.

Ainda segundo Melo (2017) este exemplifica 
o fato com o prazer sombrio ao julgar um terceiro 
ou uma tragédia alheia. Há ainda quem sinta prazer 
na punição, mesmo que de forma ilegítima por 
membros da sociedade, e o sentimento de satisfação 
pode aumentar se o criminoso for torturado, ou até 
mesmo ter seu delito tatuado em sua testa.

Nesse entendimento, Marquês de Beccaria 
(1999, p.62-63), em seu texto “Dos delitos e das 
penas” aponta:

Homens dotados dos mesmos sentidos e 
sujeitos às mesmas paixões se comprazem 
em julgá-los criminosos, têm prazer em seus 
tormentos, dilaceram-nos com solenidade, 
aplicam-lhes torturas e os entregam ao 
espetáculo de uma multidão fanática que goza 
lentamente com suas dores.

Diante dessa condição, todo e qualquer tipo 
de garantia é excluída nas investigações jornalísticas, 
a vida pessoal do agente e da vítima são invadidas 
e acusadas pelas massas interessadas, não deixando 
espaço para que os elementos envolvidos no delito 
possam exercer seus direitos ao contraditório e ampla 
defesa, ambos garantidos por nossa Constituição 
Federal.

Nesses julgamentos feitos por jornalistas 
investigativos, não existe presunção de inocência, 
podendo arruinar vidas pelo descompromisso com 
esses direitos. É de fácil visualização o desrespeito 
com tais princípios sendo soberano nos dias atuais a 
liberdade de imprensa.

Ocorre que nenhum direito ou garantia é 
absoluto, se destacando sobre os demais. Assim, os 
direitos assegurados como cláusula pétrea como o da 
livre expressão, pensamento e informação entram em 
atrito. Consequentemente a resposta de um Estado 
Democrático seria impor limites aos princípios, 
evitando conflitos.

Toda liberdade presume responsabilidade. 
Sendo impossível falar sobre liberdade se a mesma 
é efetuada de modo imprudente. Logo, ao exercer 
seus direitos o indivíduo deve também assumir as 
responsabilidades dos mesmos.

Porém no que concerne aos meios de 
veiculação de imagens, isso não vem sendo aplicado. 
Tem-se uma atividade de transmissão irresponsável 
de informações, de maneira distorcida, parcial, 
sensacionalista.

5 MÍDIA E O TRIBUNAL DO JURI

Para compreender os impactos deixado pela 
mídia na instituição do Tribunal do Júri, é necessário 
ressaltar o poder democrático que a mesma exerce no 
âmbito jurídico. 

Sobre o poder democrático do Tribunal do 
Júri, Eugênio Pacelli (2017, p.328) afirma: 

Costuma-se afirmar que o Tribunal do Júri 
seria uma das mais democráticas instituições 
do Poder Judiciário, sobretudo pelo fato 
de submeter o homem ao julgamento de 
seus pares e não ao da Justiça togada. É 
dizer: aplicar-se-ia o Direito segundo a sua 
compreensão popular e não segundo a técnica 
dos tribunais. Nesse sentido, de criação de 
justiça fora dos limites do Direito positivo, o 
Tribunal do Júri é mesmo democrático

Para que o julgamento seja realizado por seus 
pares, como elucida Pacelli, o conselho de sentença 
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deve ser formado por juris leigos, livres de qualquer 
conhecimento técnico do direito.

Assim, quando constituídos de poderes para 
julgar um “par”, as consequências que a influência 
da mídia exerce pode se tornar um problema, 
principalmente em casos de grande repercussão.

Assim, Elucida Guilherme de Souza Nucci 
(2016, p.400):

Eis por que é maléfica a atuação da 
imprensa na divulgação de casos sub judice, 
especialmente na esfera criminal e, pior ainda, 
quando relacionados ao Tribunal do Júri. 
Afinal, quando o jurado dirige-se ao fórum, 
convocado para participar do julgamento 
de alguém, tomando ciência de se tratar de 
‘Fulano de Tal’, conhecido artista que matou a 
esposa e que já foi ‘condenado’ pela imprensa 
e, consequentemente, pela ‘opinião pública’, 
qual isenção terá para apreciar as provas e dar o 
seu voto com liberdade e fidelidade às provas?

Portanto, não é possível afirmar que teremos 
juris totalmente imparciais, visto que até juízes 
togados não ficam livres da influência midiática, 
basta ver a grande quantidade de decisões judiciais 
que tem por fundamento a “garantia da ordem 
pública”, “clamor popular”. Assim, os juris que são 
pessoas comuns retiradas das sociedades são mais 
suscetíveis ainda a intervenção dos meios de difusão 
de informação.

Após os jurados estarem contaminados com a 
sentença dada pela mídia, as garantias constitucionais 
da Plenitude de Defesa do Réu e da Presunção de 
Inocência de nada mais vale, o júri sob pressão do 
clamor social presente nos meios de difusão de 
notícia antes de entrar no julgamento já tem seu 
veredicto, pouco importando a defesa do Réu.

Em casos de grande repercussão nacional é 
ainda mais difícil assegurar a todos um julgamento 
imparcial. A imagem que a imprensa vende do crime 
e do criminoso se torna mais atrativa para os jurados, 
do que a imagem que iria se obter através do devido 
processo penal.

Pelo fato de o conselho de sentença não ter de 
precisar fundamentar seus veredictos e conclusões, 
tendo como norteador de sua decisão somente sua 
convicção sobre o que lhe foi apresentado, torna-se 
mais vago e suscetível a interferência dos veículos 
de informações que cobrem o caso. A incumbência 
de informar seus fundamentos no processo cabe 
somente ao juiz togado, mas não cabe utilizar tal fato 
como escusa para imparcialidade do júri.

Assim, destaca-se a importância da função dos 
jurados nas palavras de Tributzy (1992, p.40):

A função do jurado é das mais elevadas e 
importantes, mas, por outro lado, é das mais 
difíceis e espinhosas, vez que se deve decidir 
sobre a liberdade de uma pessoa acusada da 
prática de um crime, e a liberdade é, depois da 
vida, o mais precioso direito do ser humano

Em consequência disso, o poder legislativo 
brasileiro em busca de alternativas para garantir 
um Júri mais imparcial, em 2008 entra em vigor 
a Lei n°11.689/08, com a criação do instituto do 
Desaforamento, adicionando na redação do Processo 
Penal o seguinte artigo:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública 
o reclamar ou houver dúvida sobre a 
imparcialidade do júri ou a segurança pessoal 
do acusado, o Tribunal, a requerimento 
do Ministério Público, do assistente, do 
querelante ou do acusado ou mediante 
representação do juiz competente, poderá 
determinar o desaforamento do julgamento 
para outra comarca da mesma região, onde 
não existam aqueles motivos, preferindo-se as 
mais próximas. (grifamos)

O desaforamento do júri para outra comarca 
da mesma região auxiliará casos de pequena 
repercussão, onde a imparcialidade se encontra em 
um clamor social local, sendo garantido os direitos 
constitucionais, em virtude do não conhecimento 
sobre o delito dos cidadãos de outra comarca.

No entanto, em casos de grande revolta social, 
a mídia consegue manter a súplica da população 
em toda expansão territorial brasileira, não sendo 
possível garantir a todos um tratamento justo em 
conformidade com o processo penal atual.

Assim, como já debatido, a expressão 
popular no tribunal do júri é a forma mais clara de 
democracia no âmbito jurídico, estando o poder nas 
mãos do povo não devendo ser extinto como sugere 
alguns juristas, mas corrigindo a espetacularização do 
processo penal, buscando resgatar a imparcialidade 
apresentada pela Magna Carta em 1215, quando 
propõe um julgamento legal por seus pares.

5.1 CASOS DE REPERCUSSÃO NO TRIBUNAL DO JÚRI

A fim de elucidar os fatos expostos, cita-
se o acontecido de Daniella Perez, filha da autora 
de telenovelas Glória Perez, que fora assassinada 
brutalmente aos 22 anos pelo ex-ator e colega de 
trabalho Guilherme de Pádua e por sua então esposa 
Paula Nogueira Tomaz, que a emboscaram com 18 
punhaladas com uma tesoura, resultando na morte 
da atriz.



7

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 04 – DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS

O episódio foi de grande comoção social, 
uma vez que a atriz Glória Perez ajudou a coletar 
1,3 milhões de assinatura para alteração na Lei de 
Crimes Hediondos (Lei n°8.072/90), para adicionar 
na redação da lei o delito do homicídio qualificado 
como crime hediondo.

Outro caso de grande polêmica fora o de 
Suzana Richthofen, culpada por assassinar seus pais 
buscando ter a quota parte de sua herança, para 
isso, contou com o auxilio de seu namorado Daniel 
Cravinhos e do seu irmão Christian Cravinhos.

A repercussão desse caso foi de largura 
nacional, mais de cinco mil pessoas se alistaram 
para ocupar uma das 80 vagas disponibilizadas pelo 
Tribunal do Júri de São Paulo. Ainda no julgamento 
de Suzana Rchthofen ocorreu pedidos para 
televisionarem o julgamento, sendo negado o pedido 
pelo tribunal (TJSO, 5ª Câmara da Seção Criminal, 
HC 972.803.3/0-00, Acórdão registrado sob o 
n° 01036668, relator Des. José Damião Pinheiro 
Machado Cogan). No referido Acórdão, afirma-se 
que:

A publicidade do processo é uma garantia 
de que os atos nele praticados são feitos com 
lisura, daí a permanência das portas abertas 
de forma a que qualquer pessoa que esteja no 
fórum possa ingressar e assistir à cerimônia 
solene. Daí a se pretender que todo o país 
possa assistir ao lamentável drama que se 
desenvolve no Plenário do Tribunal do Júri, 
inclusive com repasse de trechos para jornais 
internacionais, vai uma longa distância.

Já em 2008, Eloá Pimentel é baleada duas 
vezes após ser mantida em cativeiro por seu ex 
namorado Lindemberg Alves, após ser mantida em 
cativeiro por mais de quatro dias juntamente com 
sua amiga.

Vários tipos de imprensa ficaram presentes 
durante todo desenrolar do sequestre e cárcere privado 
promovido por Lindemberg, inclusive realizando 
um apanhado de notícias sobre as intimidades do 
relacionamento da vítima com o sequestrador, e 
sobre a família.

Outro caso de grande destaque ainda em 
2008 foi a de Isabella Oliveira Nardoni, que fora 
defenestrada do sexto andar do prédio. Os agentes 
culpados pelo incidente doloso contra a garota de 5 
anos fora seu pai Alexandre Nardoni e a Madrasta 
Anna Carolina Jatobá.

E com pouco mais de 10 dias já existiam 
manifestações em frente ao edifício dos pais 
da madrasta de Isabella na grande São Paulo, 

a manifestação colou cartazes com mensagens 
agressivas contra o casal, pedindo pena de morte para 
o acusado.

As penas somadas de ambos ultrapassam os 59 
anos de reclusão. O julgamento ocorreu em março 
de 2010 tendo o áudio sido transmitido ao vivo em 
rede nacional. Os agentes ainda se encontram presos

Nos casos acima exposto a mídia paralisou 
semanas para cobrir todo tipo de matéria que poderia 
virar notícia. Diante da produção em massa destas 
com sensacionalismo promovido pela imprensa 
o processo de livre convencimento do júri é feito 
extrajudicialmente.

Os jurados já entram no fórum com seus 
veredictos, sua decisão já não é atrelada ao devido 
processo judicial e sim ao ódio perpetuado pela 
comunicação interferindo na consciência do jurado 
e consequentemente no resultado do Tribunal do 
Júri. Assim o devido processo judicial torna-se um 
espetáculo, e o direito de um julgamento imparcial 
com o réu é prejudicado.

CONCLUSÃO

Este artigo buscou apresentar informações 
e análise de casos buscando apresentar a influência 
midiática e como se é apresentado o seu poder de 
persuasão sobre nossas emoções e opiniões.

Fica claro que esse poder afeta diretamente 
a decisão dos jurados no Tribunal do Júri, visto a 
dificuldade na hora de dar o veredicto sobre oque 
vem sendo difundido amplamente nos meios 
de comunicação. Um jurado que acompanha os 
noticiários e os jornais, improvavelmente conseguirá 
diferenciar sobre oque lhe foi apresentado pelo 
devido processo legal, com as supostas provas já 
mostradas pela imprensa.

Assim a mídia se utiliza do princípio adquirido 
pela Constituição Federal de 1988 para utilizar 
notícias que aumentam seu lucro exponencialmente 
devido ao sensacionalismo utilizado.

Porém a mesma constituição assegura 
ao indivíduo direitos fundamentas que devem 
ser assegurados por todos, especialmente pela 
mídia, sendo os direitos assegurados o da honra, 
intimidade, imagem e ter sua inocência presumida 
até o momento do trânsito em julgado de sentença 
condenatória.

O fato é que a interferência da mídia no 
processo penal, traz consigo a presunção de culpa 
gerada por toda cultura da violência e do ódio, 
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gerando imparcialidade dos jurados, não tendo 
espaço para o princípio da presunção de inocência.

Buscou-se na presente pesquisa, a apresentação 
e análise de casos concretos, onde ficam claros a 
influência da mídia em casos com delitos criminosos. 
Onde independente da arguição legal das provas 
conforme o devido processo penal, já existia um pré- 
julgamento na mídia.

O julgamento existente na mídia antes do 
procedimento legal, pela passagem do conselho de 
sentenças pode acarretar em destruição de vidas 
tanto do indivíduo que está sendo acusado, porém 
inocente, tanto quanto da sua família, sendo um 
desrespeito tanto a honra, imagem, intimidade e aos 
princípios da dignidade da pessoa humana.

Por tanto, para solucionar os abusos da mídia 
faz se necessário a conscientização da população, 
para que não se compartilhe notícias distorcidas 
e a teatralização dos delitos que nos é passado no 
cotidiano através da mídia, apreciando somente os 
fatos, podendo visualizar o réu como humano, e não 
como inimigo da sociedade.

De mesmo modo, é imprescindível a 
elaboração de normas jurídicas que preveem sanções 
aos excessos de atuação da mídia sobre os princípios 
fundamentais humanos, não havendo necessidade 
de censura a publicações de delitos contra a vida. 
Busca-se com as sanções a apresentação de fatos fiéis 
a realidade, sem intervenção midiática, procurando 
não prejudicar julgamento do Conselho de Sentença.
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RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo 
abordar o contexto histórico dos direitos 
fundamentais sociais e sua importância na atualidade, 
bem como a inclusão dos mesmos nas Constituições 
dos Países. Considera que tais direitos não podem 
ser submetidos à uma retroação no sentido de perder 
ou diminuir a sua aplicabilidade. Já não basta que 
os direitos fundamentais sociais sejam protegidos 
na Constituição, sendo imperioso garantir sua 
efetividade na vida cotidiana. Neste sentido, 
alterações legislativas, tal como a recente “reforma 
trabalhista” (Lei n. 13.467/2017), não pode advir 
para serem prejudiciais ao trabalhador, visto que se 
impõe o princípio da vedação ao retrocesso.

PALAVRAS-CHAVE
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ABSTRACT

This paper aims to address the historical context 
of fundamental social rights and their importance 
today, as well as their inclusion in the Constitutions of 
Countries. It considers that such rights cannot be subject 
to a retroactive effect in order to lose or diminish their 
application. It is no longer enough for fundamental 
social rights to be protected in the Constitution, and 
it is imperative to ensure their effectiveness in everyday 
life. In this sense, legislative changes, such as the recent 
“labor reform”, cannot be detrimental to the worker, as 
a backsliding seal is imposed.

KEYWORDS

Fundamental Social Rights. Effectiveness. Prohibition of 

retrogression.

1 DOS DIREITOS NATURAIS DO HOMEM AOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS.

O conhecimento jurídico depende da 
percepção da existência da vida humana em 
sociedade, e passa por inúmeras modificações 
no decorrer do tempo, avanços significativos e 
retrocessos infelizes que muitas vezes acabam com 
séculos de lutas e esperanças por um mundo mais 
justo, e por isso, faz-se necessário o uso da história 
para a melhor compreensão destes fenômenos.

Neste percebimento, essencialmente quando 
se quer analisar os direitos inerentes à pessoa 
humana, não será possível compreender os direitos 
humanos e os direitos fundamentais sem recolocá-
los, analiticamente, no contexto histórico, pois não 
são apenas frutos de pesquisa acadêmica, de bases 
teóricas, mas principalmente advêm das lutas em 
face do poder1.

Outrossim, os direitos fundamentais do 
homem são também direitos históricos que vieram a 
ser, diante de certas ocasiões consubstancias por lutas 
em busca de novas liberdades em desfavor de velhos 
poderes, de forma gradual. (BOBBIO, 1992, p.5)

1. “O fim do direito é a paz, o meio de atingi-lo a luta. Enquanto o direito 
tiver de contar com as agressões partidas dos arraiais da injustiça – e isso 
acontecerá enquanto o mundo for mundo – não poderá prescindir da luta. 
A vida do direito é a luta – uma luta dos povos, dos governos, das classes 
sociais, dos indivíduos”. (IHERING, 1980, p. 15).
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Os direitos essenciais à pessoa humana 
nasceram das lutas contra o poder, das lutas contra 
a opressão, das lutas contra o desmando, pouco 
a pouco, ou seja, não nasceram todos de uma vez, 
mas sim quando as condições lhes foram favoráveis, 
quando passa-se a reconhecer a sua necessidade 
para assegurar a cada indivíduo e à sociedade uma 
existência digna (BOBBIO, 1992, p.6).

José Joaquim Gomes Canotilho, por sua 
vez, também partilha de entendimento semelhante, 
quando leciona que o problema, bom ou ruim, num 
discurso com razão republicana a respeito dos direitos 
fundamentais, está veiculado ao terreno da história 
política, apreendendo assim as ideias, pensamentos, 
ideologia preponderante, e a ordem simbólica e a 
cultura política. (CANOTILHO, 2004, p.86)

Entende-se pois, necessário um estudo 
histórico a respeito dos direitos fundamentais do 
homem para perceber como, quando, e em que 
contexto eles surgiram para a humanidade, e aqui 
neste trabalho a percepção deverá ser também para 
verificar o nascimento dos direitos essenciais de 
conotação social, e além disso, procurar explicar 
a sua positivação dentro de um sistema jurídico, 
sendo portanto, aceitos frente ao poder político e 
independentes da vontade destes.

No que concerne ao direito ao trabalho, como 
direito fundamental social previsto no art. 6º da 
CRFB/88, verifica-se que sua inserção nos direitos 
fundamentais não está estreitamente ligada ao 
nascimento dos direitos naturais do ser humano, e 
consequentemente, as primeiras constatações do que 
seriam os direitos essenciais do homem.

O nascimento dos direitos sociais advém 
da mesma atitude já pontuada anteriormente, a 
luta da sociedade, e nesta consideração verifica-se 
como a principal revolução na busca dos direitos 
fundamentais a Revolução Francesa em 1789, sendo 
também o fundamental movimento de construção 
das primeiras constituições, a real idealizadora dos 
direitos de primeira geração, e que com o passar dos 
anos, por oposição à burguesia, foi precursora dos 
direitos fundamentais de segunda geração, quais 
sejam, dos direitos sociais.

Sendo assim, os direitos da personalidade, 
direitos fundamentais de primeira geração, não 
foram concedidos pelo Estado, mas conquistados 
contra a força do poder exercido arbitrariamente, 
o que pode ser encontrado em vários documentos 
históricos, dentre eles a Declaração do Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789, e na Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, nos artigos 
5o e 12 a 17 (FACHIN, 2019, p.220/221).

Os direitos sociais, por sua vez, incluído neste 
os direitos trabalhistas, encontram-se na classificação 
de Direitos Fundamentais de segunda dimensão, ou 
seja, entre os direitos econômicos e também culturais 
que floresceram no século XX, consistentes de lutas 
travadas por uma pluralidade de atores sociais, em 
várias partes do mundo, contrapondo-se aos interesses 
da burguesia. (FACHIN, 2019, p.220/221)

Desta revolução histórica, ocorrida na França, 
é que advém a Declaração dos Direitos do Homem e 
do Cidadão de 1789, que se torna fundamental, pois 
tinha como característica sua profunda inspiração 
jusnaturalista, reconhecendo ao ser humano direitos 
naturais, inalienáveis, invioláveis e imprescritíveis, 
direitos de todos os homens, e não apenas de uma 
casta ou estamento (SARLET, 2011, p.44).

No texto da Declaração dos Direitos do 
Homem e do Cidadão de 1789, fundada nos valores 
da Igualdade, Liberdade e Fraternidade, nascida no 
ideário do movimento Iluminista, em seu artigo 6o, 
coloca o direito da igualdade diante da Lei e destaca 
direitos, inclusive ao trabalho:

Artigo 6º- A Lei é a expressão da vontade 
geral. Todos os cidadãos têm o direito de 
concorrer, pessoalmente ou através dos seus 
representantes, para a sua formação. Ela deve 
ser a mesma para todos, quer se destine a 
proteger quer a punir. Todos os cidadãos são 
iguais a seus olhos, são igualmente admissíveis 
a todas as dignidades, lugares e empregos 
públicos, segundo a sua capacidade, e sem 
outra distinção que não seja a das suas virtudes 
e dos seus talentos.

Neste artigo supracitado, bem como em toda 
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 
verifica-se o início do constitucionalismo, com a 
proposta de proteção dos direitos fundamentais, 
bem como a limitação do poder estatal no sentido 
de manter a dignidade da pessoa humana diante da 
sociedade.

Os direitos fundamentais, quando do 
seu reconhecimento no âmbito nas primeiras 
Constituições escritas, são o produto característico 
do pensamento liberal-burguês do século XVIII, 
com marcado cunho individualista, destacando certo 
fundo social típico do constitucionalismo francês, 
que surgiu como direitos do indivíduo frente ao 
Estado, mais especificamente como direitos de 
defesa, demarcando uma zona de não intervenção 
do Estado, e uma esfera de autonomia individual em 
face de seu poder (SARLET, 2011, p.46).
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O liberalismo, portanto, tem assento nas 
primeiras concepções de constituição, o que coloca 
os direitos sociais como um tópico a ser trazido para 
o rol dos direitos fundamentais.

Esse ideário formava a sustentação de um 
discurso e de uma ação que serviram perfeitamente 
às pretensões naturalistas daqueles que – como 
Adam Smith - defendiam a não regulamentação das 
relações econômicas, e consequentemente sociais, 
que deveriam ser autorreguladas pela “mão invisível 
do mercado” e apartadas da atividade do Estado, e 
este entendimento político e econômico que, nesta 
época, molda a concepção jurídica de Constituição e 
determina as bases do Estado constitucional, também 
denominado de Estado de Direito (ESTEVES, 2016, 
p.20).

O problema que se colocou com o liberalismo, 
ou seja, com a “mão invisível do mercado” regulando 
as relações no âmbito empresarial, pode ser 
considerado um perigo contra o cidadão trabalhador 
diante da sua posição de hipossuficiente, e nesta 
relação desigual, com o tempo, o equilíbrio somente 
viria com efetividade da constituição e da legislação.

No entanto pode-se reconhecer que essa 
conjugação de elementos do liberalismo, que 
reduzem e limitam o poder estatal por meio de uma 
divisão do seu exercício e da minimização de suas 
funções econômicas e sociais frente à sociedade, 
e que estão lastreados juridicamente na existência 
de uma Constituição, foi o fator que possibilitou a 
consolidação do liberalismo na sua correlação mais 
genuína, o Estado liberal do século XIX (ESTEVES, 
2016, p.23).

Ainda no tocante ao Estado liberal, é 
necessário indagar qual foi o valor que fundamentou 
a liberdade apresentada como objetivo direto das 
limitações ao exercício do poder estatal, e que por ele 
era condicionada.

A resposta deve ser retirada da análise do 
pensamento vigorante à época das revoluções liberais, 
e sendo assim, por meio de uma apreciação que realiza 
uma associação histórica, é fatalmente verificável 
que as concepções da escola do direito natural 
ou jusnaturalismo, e também o contratualismo, 
devem ser apresentados como sendo a raiz filosófica 
do Estado liberal como contraposição ao Estado 
absoluto, os quais eclodiram em um momento de 
contínua corrosão deste. (ESTEVES, 2016, p.23)

Estas considerações quanto à história do 
Estado liberal pontuam que a atuação de tal Estado 
sobre os direitos sociais relativos ao trabalho, quando 

da aceitação de não intervenção estatal nas relações 
particulares, não pode ser vista como aceita no 
ambiente do direito do trabalho quando se coloca 
os direitos fundamentais neste desenho da relação 
capital trabalho.

Como já desenhado pelo jurista Bobbio 
neste trabalho, as lutas para a conquistas de direitos 
fundamentais advêm da gradual modificação histórica 
e não é diferente em relação aos direitos, que o filósofo 
coloca como natos da liberdade política e das liberdades 
sociais, com o nascimento e desenvolvimento dos 
movimentos de trabalhadores assalariados, dos 
camponeses com pouco ou nenhuma terra, dos pobres 
que reivindicavam a proteção do trabalho contra o 
desemprego (BOBBIO, 1992, p.5).

A sociologia em relação a esta gradual 
modificação dos direitos sociais, identifica o fator 
econômico como importante, como ressalta o jurista 
e sociólogo Joaquim Pimenta:

Se o fato econômico ou a técnica da produção 
realiza o milagre do transformismo social, 
como pretendem os marxistas, esta mesma 
técnica pressupõe sempre um meio social, 
um grupo humano que, além de a submeter a 
regras e a normas rituais que a conservem e 
perpetuem, ainda se converte em laboratório 
de experiências coletivas, de noções, de 
ideias, de conhecimentos com os quais o 
poder inventivo do homem jamais teria 
alcançado tão alta e surpreendente expressão 
(PIMENTA, 1944, p.45).

Sociologicamente, como bem destacou o 
jurista citado, portanto, o que prevalece é o fato da 
existência de seres humanos ou da sociedade, e por 
isso o trabalho tem sido no desenrolar dos séculos, 
o grande fator de estabilidade e do progresso do 
homem, dos grupos sociais (PIMENTA, 1944, 
p.46), não esquecendo que o ideário liberal, nesta 
área, tem maior implicação.

No entanto, a partir do acontecimento 
liberal do século XVIII, a força da industrialização 
e os graves problemas sociais e econômicos que 
a acompanharam, as doutrinas socialistas e a 
constatação de que a consagração formal de 
liberdade e igualdade, não gerava a garantia do seu 
efetivo gozo, acabaram já no decorrer do século XIX, 
gerando amplos movimentos reivindicatórios e o 
reconhecimento progressivo de direitos, atribuindo 
ao Estado comportamento ativo na realização da 
justiça social (SARLET, 2011, p.47).

E nesta justiça social está abarcado o respeito 
aos direitos fundamentais da referida área, ou seja, as 
liberdades políticas e sociais (BOBBIO, 1992, p.5).
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Luigi Ferrajoli, em ideia separada pela 
juíza Sayonara Grillo, ressalta que os direitos 
fundamentais estão inseridos nas relações de 
trabalho não somente por representarem novas 
garantias aos trabalhadores em face das empresas e 
do Estado, mas essencialmente por estarem em uma 
específica formação social: o trabalho; talvez a mais 
importante entre todas aquelas formações sociais 
nas quais se desenvolve a personalidade do homem 
(SILVA, 2011, p.6).

Nesta mesma lição de Ferrajoli, e desde já 
iniciando a discussão nuclear deste trabalho, o 
mestre italiano salienta ser as políticas de redução das 
garantias dos cidadãos/trabalhadores que contrariam 
profundamente a natureza do trabalho em nosso 
sistema constitucional: que não é, e não deve ser uma 
mercadoria, comercializável e fungível, sendo sim 
uma dimensão da pessoa, não podendo ser objeto 
do mercado, sendo acima de tudo, sujeito de direitos 
fundamentais (SILVA, 2011, p.7).

Desta forma, não há como negar a ligação 
- apesar da distância temporal, bem como da 
essencialidade - dos direitos naturais do homem com 
os direitos fundamentais, bem como direitos sociais 
e, por fim, direitos da personalidade, ora debatidos 
neste trabalho.

2 SISTEMA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 
SOCIAIS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988

Os Direitos Fundamentais Sociais, como 
já dito, são conquistas obtidas ao longo dos 
séculos, através dos movimentos, e atualmente, 
são reconhecidos no âmbito internacional em 
documentos relevantes, como a Declaração Universal 
dos Direitos do Homem, de 1948, e o Pacto 
Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e 
Culturais, de 1966.

A Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988, consagrou como direitos 
fundamentais em seu artigo 6º: “São direitos sociais 
a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma 
dessa Constituição.”

Na doutrina de Cesarino Junior, se explica 
que a utilização da expressão Direito Social incide 
na argumentação de que é natural que todo o direito 
seja social, pois para que possa haver o direito é 
necessário a existência de sociedade: Ubi societas, ibi 
jus (CESARINO JUNIOR, 1970, p.8).

O autor ainda justifica a utilização de tal 
denominação, a qual visa opor àquela disciplina 
ao direito individualista, ou seja, ao ideário liberal, 
que diante da necessidade de haver um equilíbrio 
social, solucionando a questão social, a conclusão 
que se chega é que se lhe dê exatamente este 
epíteto de Social, e assim todo equívoco desaparece 
(CESARINO JUNIOR, 1970, p.8).

Alexandre de Moraes tem como definição dos 
direitos sociais o seguinte:

Direitos Sociais são direitos fundamentais do 
homem, caracterizando-se como verdadeiras 
liberdades positivas, de observância obrigatória 
em um Estado Social de Direito, tendo por 
finalidade a melhoria das condições de vida 
aos hipossuficientes, visando à concretização 
da igualdade social, e são consagrados como 
fundamentos do Estado democrático, pelo art. 
1º, IV, da Constituição Federal.” (MORAES, 
2002, p. 202)

No entanto, mesmo tenho a função de 
atendimento das necessidades individuais do ser 
humano, os direitos sociais têm nítido caráter social, 
pois, uma vez não atendidas as necessidades de cada 
um, seus efeitos recaem sobre toda a sociedade.

Ferrajoli em sua acepção de direitos 
fundamentais coloca que:

é uma definição formal ou estrutural no sentido 
de que prescinde da natureza dos interesses 
e das necessidades tuteladas com o seu 
reconhecimento como direitos fundamentais e 
se baseia unicamente sobre o caráter universal 
da sua imputação: compreendido “universal” 
no sentido puramente lógico e avalorativo 
da qualificação universal da classe de sujeitos 
que deles são titulares. De fato, são tutelados 
como universais, e, portanto, fundamentais, a 
liberdade pessoal, a liberdade de pensamento, 
os direitos políticos, os direitos sociais e 
similares. (FERRAJOLI, 2011, Edição Kindle)

Verifica-se que tal assertiva será válida em 
qualquer que seja a filosofia jurídica ou política: 
juspositivista ou jusnaturalista, liberal ou socialista, e 
por fim, antiliberal e antidemocrática. (FERRAJOLI, 
2011, Edição Kindle)

No texto Constitucional de 1988, os Direitos 
Sociais são tratados no Capítulo II do Título II, 
destinado aos Direitos e Garantias Fundamentais, 
sendo que no já destacado artigo 6º estão elencados 
como direitos sociais o direito à educação, saúde, 
trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência 
social, proteção à maternidade e infância, e assistência 
aos desamparados. (FACHIN, 2019, p.319)

A doutrina classifica os direitos humanos, 
ou mesmo direitos fundamentais, em direitos de 
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primeira geração, ou seja, aqueles que se destacam 
no rol desses direitos, especialmente pela sua notória 
inspiração jusnaturalista, que seja, os direitos à vida, 
à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a 
lei, complementados, a posteriori, por um leque 
de liberdades, incluindo as assim denominadas 
liberdades de expressão coletiva (liberdades de 
expressão, imprensa, manifestação, reunião, 
associação etc.) e pelos direitos de participação 
política, tais como o direito de voto e a capacidade 
eleitoral passiva, revelando, de tal sorte, a íntima 
correlação com a democracia.(SARLET, 2011, 
p.46/47)

Os direitos fundamentais de segunda geração, 
onde se enquadram os sociais, por sua vez, têm por 
natureza a outorga para o indivíduo de direitos a 
prestações sociais estatais, como assistência social, 
saúde, educação, trabalho etc., aparecendo uma 
transição das liberdades formais abstratas para 
as liberdades materiais concretas, utilizando-se a 
formulação preferida na doutrina francesa.

É contudo, no século XX, de modo especial nas 
Constituições da segunda pós-guerra, que estes novos 
direitos fundamentais acabaram sendo consagrados 
em um número significativo de Constituições, além 
de serem objeto de diversos pactos internacionais. 
(SARLET, 2011, p.47)

Os direitos sociais são os que mais se 
aproximam do princípio da dignidade da pessoa 
humana e da cidadania, pois visam reduzir as 
desigualdades entre as pessoas, proporcionando aos 
indivíduos melhores condições de vida.

Ingo Sarlet, em sua doutrina analisa a eficácia 
dos direitos fundamentais, quando vai elencar 
os direitos fundamentais fora de seu catálogo 
constitucional próprio, destaca que:

Fica ressalvado, neste sentido, que a maioria 
dos direitos elencados no art. 7º (direitos 
dos trabalhadores) são, por sua essência, 
direitos de liberdade e de igualdade e que se 
enquadram no grupo formado pelos direitos 
de defesa. No mínimo, há que reconhecer uma 
manifesta similitude quanto à sua estrutura 
normativa. Todavia, devemos excluí-los de 
nossa análise, uma vez que já integrantes do 
catálogo. (SARLET, 2011, p.116)

Assim, é certo dizer que os direitos sociais 
relativos ao trabalho, estão estruturalmente colocados 
no catálogo constitucional dos direitos fundamentais, 
facilitando assim a sua definição como tais.

Mesmo com a divisão em primeira e segunda 
gerações, os direitos fundamentais como decorrentes 

dos direitos humanos, conclui-se que a sua efetivação 
é indispensável para o exercício de outros direitos e 
liberdades fundamentais.

O direito à vida, por exemplo, exige a eficácia 
do direito à saúde, e o direito à dignidade reclama 
o direito à moradia, à educação, à escolha de um 
trabalho digno e à proteção social em caso de 
desemprego e outras contingências.

Ademais, importa recordar que o princípio da 
prevalência dos direitos humanos, disposto no art. 
4º, inciso II, da Constituição da República, é um 
dos princípios que regem as relações internacionais 
do Brasil.

Portanto, em obediência a este princípio, 
bem como aos Direitos Fundamentais consagrados 
pelo constituinte de 1988, o Estado tem o dever 
de proporcionar aos indivíduos o pleno exercício 
dos Direitos Sociais, para que possam viver com 
dignidade, livres da insegurança causada pelo 
desemprego e miséria crescentes que assolam o 
sistema capitalista globalizado.

3 EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
SOCIAIS

A constatação de que mesmo os direitos 
fundamentais a prestações, ou seja, os direitos 
fundamentais sociais de segunda geração, são 
inequivocamente autênticos direitos fundamentais, é 
o nosso marco inicial, e por isso, afirma-se desde já 
que é direito imediatamente aplicável, nos termos do 
disposto no art. 5º, § 1º, da Constituição Federativa 
da República Brasileira.

Neste sentido Sarlet ensina como nas demais 
normas constitucionais e independentemente de 
sua forma de positivação, os direitos fundamentais 
prestacionais, ou seja, os direito sociais, mesmo 
que se tenha menor densidade normativa ao nível 
da Constituição, sempre estarão aptos a gerar um 
mínimo de efeitos jurídicos, sendo na medida desta 
aptidão diretamente aplicáveis, aplicando-se lhes 
a regra geral, art. 5º, § 1º, da CFRB, no sentido 
de que inexiste norma constitucional destituída 
de eficácia e aplicabilidade. O quanto de eficácia 
cada direito fundamental a prestações poderá 
desencadear dependerá, por outro lado, sempre de 
sua forma de positivação no texto constitucional e 
das peculiaridades de seu objeto. (SARLET, 2011, 
p.280)

Muito embora tal efetividade venha desde a 
promulgação da CFRB, os tais direitos de segunda 
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geração passaram por uma crise de efetividade, ante 
ao fato de serem direitos que exigem prestações 
materiais, atividades positivas do Estado, e que 
nem sempre podem ser concretamente garantidas. 
Recentemente, constituições formularam o preceito 
da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais, 
inclusive a brasileira de 1988, buscando tornar 
tais direitos mais efetivos e pôr fim a essa crise. 
(BONAVIDES, 2005, p.564)

Neste contexto referido como crise quanto a 
aplicabilidade e eficácia dos direitos fundamentais, é 
importante frisar a posição do mestre Luigi Ferrajoli, 
que assevera

Os direitos fundamentais, correspondendo 
a interesses e expectativas de todos, formam 
o fundamento e o parâmetro da igualdade 
jurídica e, por isso, daquela que chamarei 
a dimensão “substancial” da democracia, 
prejudicial em respeito à sua mesma dimensão 
política ou “formal” fundada, por sua vez, 
sobre o poder da maioria. (FERRAJOLI, 
2011, Edição Kindle)

E continua o professor italiano:

Essa dimensão outra coisa não é que o conjunto 
das garantias asseguradas pelo paradigma 
do Estado de direito: o qual, modelado 
às origens do Estado moderno sobre a 
tutela somente dos direitos de liberdade e 
propriedade, pode bem ser vinculado – depois 
do reconhecimento constitucional, como 
“direitos”, de expectativas vitais como a saúde, 
a instrução e a subsistência ao “Estado social”, 
desenvolvendo-se neste século sem as formas 
e garantias do estado de direito, mas somente 
naquela da mediação política e hoje, também 
por isto, em crise.(FERRAJOLI, 2011, Edição 
Kindle)

Nota-se que o doutrinador italiano destaca 
um elemento essencial para que a crise na efetividade 
dos direitos seja dirimida, pois tal componente seria 
a democracia, constituindo-se assim o poder da 
maioria, que não poderia ser delegado a segunda 
posição e não ter a sua eficácia retardada.

Para José Afonso da Silva, o termo eficácia 
deve ser entendido em dois sentidos: o primeiro, da 
eficácia social da norma, ou seja, a aplicação da norma 
constitucional no mundo dos fatos. O segundo diz 
respeito à eficácia jurídica da norma constitucional, 
ou seja, à qualidade de produzir efeitos jurídicos ao 
regular situações e comportamentos positivados. 
Nesse sentido, a eficácia refere-se à aplicabilidade, 
exigibilidade ou executividade da norma 
constitucional, a possibilidade de sua aplicação 
jurídica. (SILVA, 2007, p.55/56)

Nos ensinamentos do Ingo Sarlet, se constata, 
diferentemente dos direitos negativos, os direitos 
positivos ou prestacionais têm por objeto uma 
conduta positiva do Estado (ou particulares, quando 
considerados destinatários da norma de direito 
fundamental), uma prestação de natureza fática, 
efetivamente prestada ou colocada à disposição 
dos seus titulares, com finalidade a realização da 
igualdade material, no sentido de conferir a todos 
a distribuição dos bens materiais e imateriais. 
(SARLET, 2010, p.251/252)

A questão de que as normas de direitos e 
garantias fundamentais terem reconhecida sua 
aplicação direta, não quer dizer que a eficácia 
jurídica (que não se confunde com a eficácia social 
ou efetividade) de tais normas seja idêntica; a 
multifuncionalidade dos direitos fundamentais 
e o fato destes compreenderem um conjunto 
heterogêneo e intricado de normas e posições 
jurídicas, por si só já sustentam esta afirmativa. 
Além disso, há que levar em conta ser diverso o 
âmbito de proteção dos direitos fundamentais, 
assim como diversos os limites aos quais estão 
sujeitos, tudo a interferir na determinação 
dos efeitos jurídicos e da sua exata extensão. 
(MARINONI, 2012, p.314)

Decorrente desta característica dos direitos 
fundamentais prestacionais, ou seja, de serem 
buscado pelo exercício de uma ação judicial, 
percebe-se o problema da efetiva disponibilidade do 
objeto pelo seu destinatário, quer dizer, se este dispõe 
de recursos para que possa prestar efetivamente os 
direitos consagrados na norma constitucional.

O Estado possui uma limitada capacidade 
de disposição sobre os direitos, e essa limitação de 
recursos constitui um limite fático à eficácia dos 
direitos prestacionais. Além disso, verifica-se a 
problemática da possibilidade jurídica da prestação: 
o Estado também deve ter o poder de dispor, a 
capacidade jurídica de implementar os direitos 
positivos.

Daí o surgimento da teoria da reserva 
do possível “que, compreendida em sentido 
amplo, abrange tanto a possibilidade, quanto o 
poder de disposição por parte do destinatário da 
norma.”(SARLET, 2010, p.255)

Não é razoável que se admita a “reserva do 
possível” como elemento impeditivo da eficácia de 
um direito fundamental por meio de uma decisão 
judicial, mesmo no caso dos prestacionais. Os 
poderes públicos estão obrigados a maximizarem 
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os recursos, e tornar mínima essa limitação fática 
à efetiva prestação dos direitos fundamentais 
(MARINONI, MITIDIERO e SARLET, 2012, 
562).

Neste sentido, destacando para tanto a 
capacidade de agir, ou em especial a capacidade 
postulatória, o mestre italiano Luigi Ferrajoli, 
discorre que diante da “personalidade”, “cidadania” 
e “capacidade de agir”, enquanto condições de 
titularidade de todos os direitos fundamentais, sejam 
eles de qualquer geração, são consequentemente os 
parâmetros, assim da igualdade como da desigualdade 
“en droits fundamentaux”. (FERRAJOLI, 2011, 
Edição Kindle)

Ferrajoli ainda verifica que é prova disso, 
o fato de que os seus pressupostos podem ser – e 
historicamente foram – mais ou menos estendidos: 
restritíssimos no passado, quanto ao sexo, ao 
nascimento, ao censo, ou por instrução ou por 
nacionalidade, dos quais era excluída a maioria 
das pessoas físicas, eles foram progressivamente 
estendidos, sem, contudo, alcançar tampouco hoje, 
ao menos no que tange à cidadania ou à capacidade 
de agir, uma extensão universal a todos os seres 
humanos (FERRAJOLI, 2011, Edição Kindle), mas 
que diante da constituição pátria é sim algo de amplo 
espectro e de eficácia plena.

Hoje em dia no Brasil, não se encontram 
maiores questionamentos acerca da possibilidade 
de os particulares também serem destinatários das 
normas definidoras de direitos fundamentais.

O que ainda gera controvérsias na doutrina 
é o modo pelo qual se vinculam os particulares, 
bem como os efeitos decorrentes. Assim, surgem 
duas proposições: a primeira, dos que defendem 
a eficácia mediata ou indireta das normas sobre 
direitos fundamentais nas relações entre particulares 
(dependem de atividade do legislador para que 
possam ser implementadas). A segunda, sustenta 
a eficácia imediata ou direta, defendendo que a 
vinculação dos particulares aos direitos fundamentais 
geram efeito desde logo, quando entrou em vigência 
a Constituição. (MARINONI, MITIDIERO e 
SARLET, 2012, 324)

Não há dúvida que os direitos fundamentais, 
sejam de primeira ou mesmo de segunda geração, têm 
sua eficácia e aplicação plenas, e quanto ao trabalho, 
na sua qualidade essencial a personalidade do ser 
humano, não poderia ser diferente, uma vez que faz 
parte, como já dito, do rol dos direitos fundamentais 
sociais da constituição brasileira.

5 DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS E A 
PROIBIÇÃO DO RETROCESSO SOCIAL

Após a consideração de que os direitos 
fundamentais são essenciais quanto a questão social 
do trabalho, e que sua eficácia tem imediatismo na 
sua aplicação, há que avaliar a concretização dos 
direitos constitucionais, bem como de proteger as 
conquistas sociais e laborais.

Surge, portanto, o princípio do não retrocesso, 
que nas palavras de J.J.Canotilho:

Quer dizer-se que os direitos sociais e 
econômicos (ex.: direito dos trabalhadores, 
direito à assistência, direito à educação), uma 
vez obtido um determinado grau de realização, 
passam a constituir, simultaneamente, uma 
garantia institucional e um direito subjectivo. 
(CANOTILHO, 2003, p.338)

A proibição ao retrocesso no âmbito social 
não pode ser aplicada em face as recessões e crises, 
que por ser uma fato social tem como reverter, mas 
o princípio em análise limita a reversibilidade dos 
direitos adquiridos (ex.: segurança social, subsídio de 
desemprego, prestações de saúde), em clara violação 
do princípio da proteção da confiança e da segurança 
dos cidadãos no âmbito econômico, social e cultural, 
e do núcleo essencial da existência mínima inerente 
ao respeito pela dignidade da pessoa humana. 
(CANOTILHO, 2003, p.339)

Sarlet, salienta que no âmbito nacional, 
o Constituinte optou por silenciar (ao contrário 
do que ocorreu na Alemanha, Portugal e mesmo 
Espanha, para referir os exemplos mais conhecidos) 
no que diz com o estabelecimento de um regime 
constitucional expresso e específico em matéria 
aos limites dos direitos fundamentais, à exceção da 
previsão de reservas de lei e da proibição de abolição 
efetiva e tendencial dos conteúdos protegidos 
contra a reforma constitucional (art. 60, § 4º, da 
Constituição de 1988), e que tal quadro não pode 
ser desconsiderado, uma vez que implica, se não 
a impossibilidade (quanto a alguns aspectos) de 
aplicação, pelo menos a aplicação diferenciada de 
algumas categoriais, resulta evidente.(SARLET, 
2010, p.386/387)

Importante informar que a proteção ao 
retrocesso em estudo foi desenvolvida na Alemanha 
e em Portugal, como destacado anteriormente, 
partindo da constatação de que ao dever positivo do 
Estado existe uma imposição de abstenção.

Pode-se dizer que quando há uma obrigação 
em concretizar um direito positivado, nasce para o 
Estado um dever de não adotar medidas que destitua 
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ou flexibilize de forma insustentável as conquistas 
alcançadas.

Quanto à afirmação de que o Estado deve 
ter uma posição positiva, seja diante dos problemas 
que interferem nos direitos individuais ou mesmo 
sociais, é essencial no contexto da proibição do 
retrocesso, uma vez que retroceder é uma ação 
contraproducente, e poder-se-ia dizer prejudicial, 
seja ao crescimento individual, seja ao crescimento 
de uma sociedade justa.

A característica da proibição de retrocesso 
social está, pois, na prevalência do caráter negativo 
de sua finalidade, isso porque existe um elemento 
positivo na finalidade do princípio em tela: é dever 
do legislador manter-se no propósito de expandir, 
progressivamente, e de acordo com as condições 
fáticas e jurídicas, o grau de concretização dos 
direitos fundamentais sociais, através da garantia de 
proteção dessa concretização à medida que nela se 
evolui, ou seja, a proibição de retrocesso social não é 
apenas manter o que está feito, mas sim a obrigação 
de avanço social.(DERBLI, 2007, p.202)

Desta forma, é evidente que diante dos direitos 
sociais, o legislador infraconstitucional está vinculado, 
no sentido de exigir do mesmo, um comportamento 
positivo para a implementação de renovação dos 
direitos sociais, a exemplo da reforma da legislação 
trabalhista (Lei n. 13.467/2017), que não preservou 
o respeito ao “núcleo essencial” (CRFB/88, arts. 6º 
e 7º 2), isto é, impôs condições desproporcionais, o 
que a torna passível de inconstitucionalidade.

Se tomarmos, por exemplo, o direito à 
assistência social (arts. 6º e 203 da CF) e o direito à 
educação (arts. 6º e 205 até 208 da CF), verificaremos 
que a busca de seu núcleo essencial intangível nos 
remete a uma série de questionamentos.

No caso do direito à assistência social, já 
concretizado pelo legislador infraconstitucional, é 
possível sustentar, ao menos como regra geral, que o 
reconhecimento de um direito subjetivo individual 
apenas será admissível com base nos critérios 
estabelecidos pela lei, sem prejuízo dos diversos 
efeitos de natureza jurídico-objetiva diretamente 
decorrentes da Constituição. (SARLET, 2010, 
p.431)

No dizer do caput do art. 7º da Constituição 
Federal estabelece em seus incisos os direitos dos 
2 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. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social: (...)

trabalhadores urbanos e rurais, “além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social”, e isto 
representa a consubstanciação da proteção de 
retardamento nos direitos trabalhistas que foram 
apresentados a sociedade após a constituição.

Assim, não se pode permitir que emendas 
constitucionais ou normas infraconstitucionais 
tenham o condão de retroceder, ou seja, suprimir, 
diminuir, ou neutralizar os direitos sociais ou 
mesmo trabalhistas já garantidos, ou que privem o 
trabalhador de obter melhores condições sociais, não 
poderão, portanto, retrogradar àqueles já colocados 
na Carta Magna.

CONCLUSÃO

Apesar do grande espaço temporal, é patente 
a ligação, bem como a essencialidade dos direitos 
naturais do homem com os direitos fundamentais, 
entre eles os da personalidade, e por consequência 
os direitos sociais e por fim, direitos trabalhistas de 
forma mais específica, debatidos neste trabalho.

Os direitos fundamentais no decorrer do 
tempo tiveram a classificação que colocaram os 
essenciais a vida, especialmente pela sua notória 
inspiração jusnaturalista, ou seja, os direitos à vida, 
à liberdade, à propriedade e à igualdade perante a 
lei, como sendo direitos fundamentais de primeira 
geração. 

Por sua vez, os direitos fundamentais de 
segunda geração, onde se enquadram os sociais, 
têm por natureza a outorga para o indivíduo de 
direitos a prestações sociais estatais, como assistência 
social, saúde, educação, trabalho etc., aparecendo 
uma transição das liberdades formais abstratas 
para as liberdades materiais concretas, claramente 
demonstrando uma evolução positiva a frente de 
novos direitos.

No tocante a eficácia dos direitos fundamentais, 
sejam de primeira ou mesmo de segunda geração, e 
quanto ao direito ao trabalho, a sua aplicação plena, 
por sua qualidade essencial a personalidade do ser 
humano social não poderia ser diferente, uma vez 
que faz parte, como já dito, do rol dos direitos 
fundamentais sociais da constituição brasileira.

O Estado, como bem determinado pelo texto 
constitucional está limitado, não podendo ficar 
aquém, e deve aplicar os direitos fundamentais, tendo 
uma posição positiva, seja diante dos problemas que 
interferem nos direitos individuais ou mesmo sociais, 
e neste sentido é essencial no contexto da proibição 
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do retrocesso, uma vez que retroceder é uma ação 
contraproducente, e poder-se-ia dizer prejudicial, 
seja ao crescimento individual, seja ao crescimento 
de uma sociedade justa.

Desta forma, não se pode admitir que emendas 
à constituição ou normas infraconstitucionais 
tenham o condão de regressar legal e socialmente, 
ou seja, suprimir, diminuir, ou neutralizar os direitos 
sociais, ou mesmo direitos laborais já garantidos, 
ou que privem o cidadão e trabalhador de obter 
melhores condições sociais, não poderão, portanto, 
ir aquém àqueles já postos pela Lei Maior.
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RESUMO

Utilizando o método dedutivo de pesquisa, 
busca-se por meio deste artigo detalhar os direitos 
da personalidade, mais especificamente os direitos 
à honra, à privacidade ou intimidade e à imagem, 
expondo suas características e demonstrando a sua 
importância no ordenamento jurídico brasileiro. 
Além disso, visa-se clarear os contornos do direito 
à liberdade de expressão, delimitando seu conteúdo, 
sua abrangência e seu âmbito de proteção. Ao 
final, após realizar ponderações sobre os direitos 
mencionados, analisar-se-á a antinomia jurídica, ou 
seja, a colisão entre os direitos mencionados, que são 
de igual importância constitucional, principalmente 
em face das manifestações humorísticas.
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ABSTRACT

Using the deductive research method, this article 
seeks to detail personality rights, more specifically 
the rights to honor, privacy or intimacy and image, 
exposing their characteristics and demonstrating their 
importance in the Brazilian legal system. In addition, 
the aim is to clarify the contours of the right to freedom 

of expression, delimiting its content, its scope and its 
scope of protection. In the end, after weighing up the 
aforementioned rights, the legal antinomy will be 
analyzed, that is, the collision between the mentioned 
rights, which are of equal constitutional importance, 
especially in the face of humorous manifestations.

KEYWORDS

Personality Rights. Honor. Intimacy. Privacy. Image. Freedom of 

expression. Fundamental rights. Humor.

INTRODUÇÃO

Inspirado na polêmica antinomia jurídica 
entre o direito à liberdade de expressão e os direitos 
da personalidade, mais especificamente os direitos 
à honra, à privacidade/intimidade e à imagem, o 
presente artigo objetivou, por meio do método 
dedutivo de pesquisa, esmiuçar cada um destes 
direitos para, após apresentados, confrontá-los, 
destacando o panorama humorístico desta colisão.

Dessa forma, primeiramente foram descritos 
os aspectos gerais dos direitos da personalidade, 
esclarecendo a razão de sua prevalência perante os 
demais direitos privados. Na sequência, cada direito 
acima mencionado (honra, privacidade e imagem) 
foi tratado de forma individual, apresentando suas 
definições, delimitando os seus objetos e os seus 
âmbitos de proteção e de aplicação.

mailto:pedrobrambilla@toledoprudente.edu.br
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Na terceira fase deste artigo, foi realizada a 
exposição dos contornos e das vertentes do direito 
à liberdade de expressão, ressaltando o seu aspecto 
artístico, uma vez que o humor é considerado 
uma concepção geral de arte, que se manifesta e se 
exterioriza sem censuras por intermédio da liberdade 
de expressão.

Ao final, analisou-se o fenômeno da antinomia 
jurídica, qual seja, a colisão entre os direitos da 
personalidade e o direito à liberdade de expressão, 
discutindo-se a possibilidade de restrição de cada 
um deles, a existência ou não de uma preferência 
abstrata, observando, ainda, a extensão deste conflito 
no caso de manifestações humorísticas.

Sendo assim, infere-se que o presente artigo 
visou realizar as ponderações necessárias sobre os 
direitos da personalidade e sobre o direito à liberdade 
de expressão, para que, diante de um caso concreto 
de colisão destes direitos, o leitor pudesse desenvolver 
uma opinião crítica acerca da prevalência de um 
sobre o outro.

1 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE

Pablo Stolze Gagliano conceitua os direitos da 
personalidade como “aqueles que têm por objeto os 
atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si 
e em suas projeções sociais” (GAGLIANO, 2018, p. 
201).

Na tentativa de definir os fundamentos 
jurídicos desses direitos surgiram duas posições bem 
distintas na doutrina: a positivista e a jusnaturalista. 
A primeira linha de pensamento considera que 
o fundamento jurídico destes direitos deve ser 
encontrado na norma jurídica, para que possam ter 
uma tutela efetiva, de modo que seriam direitos da 
personalidade somente os reconhecidos pelo Estado, 
afastando-se, assim, a possibilidade de existência de 
direitos inerentes à pessoa humana.

Já a concepção jusnaturalista, tese 
predominante na doutrina, entende que os direitos 
da personalidade se equivalem às faculdades 
normalmente exercitadas pelo homem, de modo 
que são intrínsecos à natureza humana, ou seja, 
inatos, pois constituem o patrimônio mínimo e 
indispensável à pessoa humana, sendo garantidos 
desde o nascimento com vida. Dessa forma, segundo 
Gustavo Tepedino, citado por Pablo Stolze Gagliano 
(2018, p. 202), caberia ao Estado:

Apenas reconhecê-los e sancioná-los em 
um ou outro plano do direito positivo – em 

nível constitucional ou em nível de legislação 
ordinária –, dotando-os de proteção própria, 
conforme o tipo de relacionamento a que 
se volte, a saber: contra o arbítrio do poder 
público ou as incursões de particulares.

Nota-se, então, que a posição jusnaturalista 
confere uma maior elasticidade aos direitos da 
personalidade, razão pela qual seu rol não deve 
ser entendido como taxativo, mas sim como 
exemplificativo, possibilitando-se, desta forma, a 
proteção jurídica até mesmo de situação inusitadas.

Sendo assim, tendo em vista que o objeto destes 
direitos são os atributos físicos e morais do ser humano, 
pode-se afirmar que os direitos da personalidade são 
dotados de características particulares que os colocam 
em uma posição autônoma, privilegiada e distinta dos 
outros direitos privados.

Os direitos da personalidade, além de serem 
multifacetários, são outorgados a todas as pessoas e 
absolutos, isto é, oponíveis erga omnes, pois devem ser 
respeitados por toda a coletividade, que possui um dever 
geral de abstenção, derivado da própria consciência 
moral de cada indivíduo, independentemente da 
existência de relação jurídica particular.

Funcionam também como um limite à 
atuação do próprio titular que, apesar de em certos 
casos poder dispor destes direitos, somente o pode 
fazer de forma limitada e temporária, razão pela qual 
são considerados irrenunciáveis e intransmissíveis, 
não podendo o direito nem por vontade própria da 
pessoa mudar de titular.

A essencialidade e a necessidade destes direitos 
demonstram a sua tamanha importância, tanto que 
a falta de uso não acarreta a sua perda, podendo 
ser exercidos a qualquer tempo, sendo assim 
imprescritíveis.

Além disso, são extrapatrimoniais, entretanto, 
apesar de não possuírem valor econômico mensurável, 
são passíveis de proteção, de modo que a sua violação 
pode gerar direito à indenização pelo dano.

Por fim, possuem como característica a 
vitaliciedade, ou seja, perduram durante a existência 
do indivíduo, de modo que, após a sua morte, 
estes direitos podem ser exercidos pelos familiares 
de seu titular, quais sejam, cônjuge, ascendentes e 
descendentes.

Diante do que foi exposto, resta clara a elevada 
relevância dos direitos da personalidade que, como já 
dito, preferem em relação aos outros direitos privados. 
Contudo, a grande polêmica que gira em torno destes 
direitos é referente a preferência quando ambos os 
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direitos em conflito são fundamentais, ou seja, de 
igual importância e constitucionalmente garantidos.

Sob a ótica do direito ao humor, o embate se 
dá entre o direito à integridade moral, gênero que 
abrange várias espécies de direitos da personalidade, 
quais sejam, a honra, a imagem e a privacidade, e o 
direito à liberdade de expressão, uma vez que, em 
muitos casos, a proteção ao direito à integridade moral 
é limitada, admitindo-se a distorção humorística da 
personalidade, questão principal a ser discutida nesse 
trabalho.

1.1 A HONRA COMO DIREITO DA PERSONALIDADE

O direito à honra possui amparo em nível 
internacional e nacional, estando prevista a sua 
inviolabilidade no artigo 5º, inciso X, da Constituição 
Federal. No âmbito civil, apesar de não ser tratado 
de forma autônoma, o princípio da preservação da 
honra está implícito em todo o sistema, a exemplo, 
no Código Civil, cuja proteção está vinculada aos 
demais direitos da personalidade.

A honra possui duas perspectivas: (i) subjetiva, 
referente a autoestima, o amor próprio, dignidade, 
ou seja, a análise que o sujeito faz sobre suas próprias 
qualidades; e (ii) objetiva, que protege seu apreço e 
respeito perante a sociedade, sua fama e reputação, 
de modo que constitui um conjunto de apreciações 
valorativas da qual o sujeito desfruta em sociedade.

Tendo em vista que a honra configura um 
valor ínsito à consideração social, a sua lesão produz 
reflexos perante a sociedade, na qual o indivíduo passa 
a ser menosprezado, gerando consequências tanto 
pessoais, quanto patrimoniais. Ressalta-se, ainda, 
que, por a violação à honra se propagar na opinião 
pública, esta pode ser difundida por qualquer meio 
de comunicação, tais como Internet, redes sociais, 
escrita, verbal, por imagens, etc., ou seja, alcança 
grande repercussão.

Daí surge a latente importância de sua 
proteção, como bem observado por Carlos Alberto 
Bittar (2015, p. 203):

A necessidade de proteção decorre, 
principalmente, do fato de que a opinião 
pública é muito sensível a notícias negativas, 
ou desagradáveis, sobre as pessoas, cuidando 
o sistema jurídico de preservar o valor em 
tela, de um lado, para satisfação pessoal 
do interessado, mas, especialmente, para 
possibilitar-lhe a progressão natural e integral, 
em todos os setores da vida na sociedade 
(social, econômico, profissional, político), 
ainda que se trate de pessoa pública e notória.

O atentado ao direito à honra não precisa ser 
explícito ou frontal, muito pelo contrário, pois, na 
maioria das vezes, principalmente quando se trata de 
manifestações humorísticas, o atentado é realizado 
de forma sutil, dissimulado, mas perceptível por 
terceiros.

Além disso, apesar de a honra ser considerada, 
em regra, como um direito subjetivo e individual, 
Menezes de Cordeiro, citado por Brandão 
(BRANDÃO, 2018, p. 44), admite “um sentimento 
de honra geral nas hipóteses em que há violação ao 
sentimento de autoestima da sociedade”.

Tal sentimento de violação à honra geral se 
torna muito importante quando se trata de humor, 
uma vez que, por diversas vezes, a manifestação 
humorística não atinge uma pessoa em específico, 
mas sim um grupo de determinado de pessoas, 
geralmente minoritários e “excluídos” da sociedade, 
como por exemplo negros, gays, etc. 

Carlos Alberto Bittar traz, ainda, em seu livro 
“Os Direitos da Personalidade”, o direito ao respeito 
pessoal, cujo núcleo seria constituído pela dignidade, 
sentimento de valor moral ou honorabilidade; e o 
decoro, consciência da própria respeitabilidade 
(2015, P. 209).

Segundo o autor acima mencionado, 
constitui violação deste direito “a atribuição genérica 
de qualificativos deprimentes ou constrangedores, 
reprovados pelas regras mínimas de convívio ético e 
pelo ordenamento jurídico, em prol da tranquilidade 
social” (BITTAR, 2015, P. 210).

O que diferenciaria esse direito da honra seria 
seu alcance: enquanto o direito ao respeito abrange 
apenas a pessoa em si mesma, a honra trata também 
da reputação ou sentimento de respeitabilidade do 
indivíduo perante terceiros. O sentimento aqui 
experimentado seria o de diminuição pessoal, e não 
social.

De qualquer forma, fato é que a honra é um 
importante direito da personalidade muito suscetível 
a diversos tipos de lesão, principalmente quando se 
trata de manifestações humorísticas, razão pela qual 
deve ser especialmente tutelado.

1.2 A PROTEÇÃO À INTIMIDADE E À VIDA 
PRIVADA

Outro direito da personalidade que merece 
destaque é o direito à intimidade/privacidade, cuja 
inviolabilidade também é assegurada pelo artigo 
5º, inciso X, da Constituição Federal. No mesmo 
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sentido, está o artigo 21, do Código Civil, que dispõe 
que “a vida privada da pessoa natural é inviolável, 
e o juiz, a requerimento do interessado, adotará as 
providências necessárias para impedir ou fazer cessar 
ato contrário a esta norma”.

Toda pessoa possui o desejo de que certos 
aspectos de sua personalidade ou de sua vida não 
cheguem ao conhecimento de terceiros e é justamente 
em razão desse desejo que se faz necessária a previsão 
deste direito. Gilberto Haddad Jabur evidencia a sua 
importância (2000, p. 254):

O direito à vida privada é um agregado do 
qual também se depende a manifestação livre 
e eficaz da personalidade, porque o bem-
estar psíquico do indivíduo, consubstanciado 
no respeito à sua esfera íntima, constitui 
inegável alimento para o desenvolvimento 
sadio de suas virtudes. O resguardo dessa zona 
reservada, a subtração da curiosidade, é a razão 
para o bem-viver e progresso da pessoa. Por 
isso é que o direito à vida privada, corolário de 
outro valor, supremo que é – a dignidade da 
pessoa humana –, deve renovar a preocupação 
sociojurídica em conter as ameaças e lesões que 
diariamente sofre. A privacidade é o refúgio 
impenetrável pela coletividade, devendo, pois, 
se respeitada.

Ressalta-se que o direito à intimidade é uma 
forma de exercício da liberdade, como explica Paulo 
José da Costa Júnior ao expressar que “O direito à 
intimidade provém da liberdade. E é esta que é inata, 
como direito da personalidade. O direito de alguém 
poder recolher-se à soledade, portanto, nada mais é 
que um efeito do exercício da liberdade, consistente 
em fazer ou deixar de fazer” (JÚNIOR, 1970, P. 48).

Pode-se dizer, então, que a liberdade antecede 
à intimidade, uma vez que “seu conteúdo e sua 
abrangência são permitidos e acentuados através 
de uma escolha desobstruída daquilo que deve 
ou não fazer parte do círculo restrito do “eu”, 
incomunicando-se com terceiros. Isso exige a prévia 
e desimpedida liberdade” (JABUR, 2000, p. 260).

Por esta razão, a intimidade é tida como 
um direito negativo, uma vez que determina a 
não exibição e a não intervenção de terceiros em 
elementos particulares da esfera privada de seu titular.

Entretanto, atualmente, o direito à privacidade 
não se restringe somente ao “direito de estar só” ou 
de vedar a intromissão de terceiros na vida particular 
de seu titular, pois ele abrange, na verdade, qualquer 
ambiente em que transitem seus dados pessoais.

Daí a distinção realizada por Anderson 
Schreiber, que divide a privacidade em duas 
dimensões, uma procedimental e uma substancial.

A dimensão procedimental trata, inicialmente, 
da forma de coleta da informação pessoal, repelindo 
coletas clandestinas ou desautorizadas. Dessa 
forma, a coleta de dados pessoais válida tem como 
requisito a autorização de seu titular, a qual somente 
será dispensada em razão de outros interesses 
constitucionalmente protegidos. Além disso, tal 
controle deve se estender por todas as fases do 
processo informativo, desde a coleta até a eliminação 
da informação pessoal.

Já a dimensão substancial refere-se ao emprego 
da informação colhida, já que todo indivíduo tem 
o direito de controlar a representação de si mesmo, 
podendo exigir que esta reflita a realidade.

Desse modo, este direito passa a impor 
deveres de caráter positivo, como, por exemplo, o 
dever de solicitar autorização do titular para filmá-lo 
em um momento pessoal para elaborar um quadro 
humorístico.

Outra forma de divisão da vida particular é a 
realizada em círculos concêntricos. Por meio desta 
divisão, a esfera pública seria o círculo externo, que 
abrangeria todos os demais, uma vez que possui um 
alcance indeterminado de pessoas.

Abrangido pela esfera pública, estaria o círculo 
da vida privada, que alcançaria acontecimentos que 
envolvem algumas pessoas, mas que o indivíduo não 
deseja que se tornem públicos.

No bojo da esfera privada, está presente 
a intimidade, incorporada de pessoas de certa 
confiança e familiaridade, fatos ou acontecimentos 
íntimos. E, por último, o círculo do segredo, esfera 
da qual apenas o próprio sujeito ou certos amigos 
participam, âmbito em que a proteção contra a 
indiscrição deve ser mais elevada.

Por fim, vale ressaltar que com relação às 
pessoas de dotada notoriedade, é pacífico que há 
uma redução espontânea dos limites da privacidade, 
uma vez que a pessoa em evidência aliena ao pública 
a sua própria existência privada. Contudo, mantém-
se preservados os limites da confidencialidade.

1.3 DIREITO À IMAGEM

A imagem é a representação exterior e pública 
do indivíduo que o diferencia na comunidade e, 
justamente por essa finalidade de identificação ou 
distinção, é que lhe é conferida a condição de direito 
da personalidade, estando previsto no artigo 5º, 
inciso X, da Constituição Federal, além do artigo 20, 
do Código Civil, que dispõe:
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Salvo se autorizadas, ou se necessárias à 
administração da justiça ou à manutenção 
da ordem pública, a divulgação de escritos, 
a transmissão da palavra, ou a publicação, 
a exposição ou a utilização da imagem de 
uma pessoa poderão ser proibidas, a seu 
requerimento e sem prejuízo da indenização 
que couber, se lhe atingirem a honra, a boa 
fama ou a respeitabilidade, ou se se destinarem 
a fins comerciais.

Carlos Alberto Bittar define o direito à 
imagem como (2015, p. 153):

Consiste no direito que a pessoa tem sobre a 
sua forma plástica e respectivos componentes 
distintos (rosto, olhos, perfil, busto) que a 
individualizam no seio da coletividade. Incide, 
pois, sobre a conformação física da pessoa, 
compreendendo esse direito um conjunto de 
caracteres que a identifica no meio social. Por 
outras palavras, é o vínculo que une a pessoa 
à sua expressão externa, tomada no conjunto, 
ou em partes significativas (como a boca, os 
olhos, as pernas, enquanto individualizadoras 
da pessoa).

Entretanto, o direito à imagem não se 
restringe apenas aos aspectos físicos do indivíduo, 
mas também a seus entendimentos, suas percepções 
e concepções de vida, uma vez que, geralmente, a 
divulgação de uma imagem não é feita de maneira 
isolada, mas sim associada a uma mensagem que se 
pretende divulgar.

Daí a distinção entre imagem-retrato, referente 
aos aspectos físicos do indivíduo, e imagem-atributo, 
compreendida como a imagem de um sujeito perante 
a sociedade.

Sendo um direito da personalidade, ele se 
reveste de todas as características comuns a essa 
categoria, no entanto, possui também como aspecto 
a disponibilidade, que permite ao seu titular auferir 
proveito econômico a partir do uso de sua imagem 
ou de seus componentes, por meio de um contrato 
de licença ou de concessão de uso, de onde se infere 
o aspecto da patrimonialidade do direito de imagem.

Verifica-se, então, que a tutela do direito à 
imagem independe da lesão à honra, como sugerido 
pelo Código Civil, já que o seu titular tem a 
prerrogativa de escolher se deseja ou não a propagação 
de sua própria imagem, pois a sua disponibilidade 
lhe pertence, detendo controle total sobre qualquer 
exibição audiovisual ou tátil de sua individualidade, 
de modo que para que se concretize a violação a 
este direito basta que a imagem seja utilizada sem o 
consentimento ou autorização de seu titular.

Importante ressaltar que essa disponibilidade 
é opção do titular, o qual, caso a exerça, poderá 

escolher as situações e as formas de disposição da sua 
imagem. Desse modo, tanto o uso não consentido 
quanto o uso abusivo, isto é, que extrapole os limites 
contratuais, constituem ato ilícito, sendo certo que 
a autorização ao uso da imagem pode ser perdida 
perante a mudança de estado ou de condição social 
do seu titular.

Tendo isso em vista, percebe-se que, em certas 
situações, o que se visa proteger não é o resguardo da 
imagem do indivíduo, mas sim o aspecto patrimonial 
desta, visando evitar o enriquecimento ilícito por 
parte de outrem.

Nesse ponto, infere-se que o atentado contra 
a imagem de pessoas públicas e notórias toma 
proporções ainda maiores, em razão do alto poder 
atrativo de sua imagem.

2 DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO

O direito à liberdade de expressão é 
constitucionalmente garantido por meio do artigo 
5º, incisos IV e IX, e do artigo 220, ambos da 
Constituição Federal, sendo que este último prevê 
que “a manifestação do pensamento, a criação, 
a expressão e a informação, sob qualquer forma, 
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, 
observado o disposto nesta Constituição”. 

Este direito confere ao seu titular a 
possibilidade de se manifestar livremente, isto é, 
expressar seus pensamentos, opiniões, sentimentos, 
etc., sendo, inclusive, um dos pressupostos da 
democracia. Edilsom Pereira de Farias (1996, p. 131) 
define a liberdade de expressão como:

Direito subjetivo fundamental assegurado a 
todo cidadão, consistindo na faculdade de 
manifestar livremente o próprio pensamento, 
ideias e opiniões através da palavra, escrito, 
imagem ou qualquer outro meio de difusão, 
bem como no direito de comunicar ou receber 
informação verdadeira, sem impedimentos 
nem discriminações.

Possui duas grandes vertentes: a manifestação 
do pensamento propriamente dita e a divulgação de 
fatos (direito à informação). A diferença entre elas 
está em torno da veracidade, cuja demonstração 
apenas é exigida no segundo caso. A liberdade de 
expressão no contexto humorístico está calcada na 
primeira vertente, uma vez que não se faz necessário 
que os fatos ou a história narrada na piada sejam 
verdadeiros.

Em um sentido clássico, o direito à liberdade 
de expressão é visto como um direito contra a 
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intervenção censória do Estado, impondo-lhe, numa 
perspectiva negativa um dever de abstenção. Por 
outro lado, há uma perspectiva positiva deste direito, 
pois exige que o Poder Público faça com que ele seja 
respeitado pelos próprios indivíduos que compõem 
a sociedade.

Uma vertente da liberdade de expressão 
que merece destaque quando se trata do humor é 
a liberdade de expressão artística, que compreende 
as manifestações de natureza cultural, entre elas as 
humorísticas.

Nesta acepção ganham grande relevância 
as relações entre particulares, uma vez que a 
liberdade de expressão artística possui estrutura 
comunicativa de pré-entendimento entre o autor 
e o público. Ao mesmo tempo, visa possibilitar a 
ampliação e a divulgação dos meios de realização 
de uma obra de arte a toda população, razão pela 
qual a sua limitação deve ocorrer em circunstâncias 
excepcionais.

Há uma grande dificuldade na doutrina 
brasileira em definir o que seria arte, razão pela qual 
Tom Alexandre Brandão traz alguns elementos gerais 
que, em regra, caracterizam a arte (2018, p. 60-61):

(i) pela predominância do significante sobre 
o significado; (ii) pelo discurso simbólico, 
distanciado da linguagem corrente, técnica 
ou científica, ainda quando usa a palavra 
(distanciando-se da informação e seu apego 
pela verdade); (iii) pelo ritmo e, porventura, 
a dramaticidade; (iv) pela compreensão global 
da obra artística, determinando uma larga 
autorreferência, por fim; (v) pela ideia da 
criação em oposição à mera cópia, à imitação 
ou à reprodução.

Ou seja, é considerada obra de arte aquela 
reconhecida como arte por terceiros, ou seja, 
quando o destinatário consegue interpretar em 
determinada manifestação a sua natureza ou 
objetivo artísticos.

Em razão disso, o humor é considerado uma 
acepção geral de arte, uma vez que, resguardando-
se através da liberdade de expressão, os humoristas 
elaboram manifestações, declarações, estórias, piadas, 
etc., com linguagens e formas específicas, que visam 
causar o riso em seus destinatários.

Contudo, tal finalidade irá depender da 
interpretação do destinatário, pois, tendo em vista 
que o humor é polissêmico, o destinatário pode 
absorver outro significado para a manifestação 
humorística, a qual, nesta situação, colidirá com um 
direito da personalidade.

3 COLISÃO ENTRE DIREITOS

Antinomia jurídica é o fenômeno de 
colisão entre princípios ou valores de um mesmo 
ordenamento. Segundo Norberto Bobbio, define-
se antinomia como “aquela situação na qual são 
positivadas duas normas, das quais uma obriga e 
outra proíbe, ou uma obriga e outra permite, ou uma 
proíbe e outra permite o mesmo comportamento” 
(BOBBIO, 2011, p. 92).

Bobbio defende que, para que ocorra a 
antinomia, devem estar presentes ainda duas 
condições: ambas as normas devem pertencer ao 
mesmo ordenamento e ter o mesmo âmbito de 
validade (temporal, espacial, pessoal e material). 
Tendo isso em vista, considera-se que antinomias 
jurídicas são verificadas entre “duas normas 
incompatíveis, pertencentes ao mesmo ordenamento 
e com o mesmo âmbito de validade” (BOBBIO, 
2011, p.93).

As normas de direitos fundamentais, embora 
não sejam antinomias jurídicas propriamente 
ditas, podem vir a colidir. Nisto, pressupõe-se 
o reconhecimento de que tais direitos não são 
absolutos, comportando, assim, alguma forma de 
restrição.

A própria Constituição Federal estabelece, no 
§ 1º, do artigo 220, a possibilidade de restrição à 
liberdade de expressão ao proferir que “nenhuma lei 
conterá dispositivo que possa constituir embaraço 
à plena liberdade de informação jornalística em 
qualquer veículo de comunicação social, observado o 
disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV”.

Apesar de nenhuma lei ter sido regulada 
neste sentido, infere-se, pela redação do dispositivo 
mencionado, que os incisos IV, V, X, XIII e XIV, do 
artigo 5º, da Constituição Federal podem funcionar 
como limites ao direito à liberdade de expressão, 
entre os quais estão as asseguradas inviolabilidades da 
intimidade, da vida privada, da honra e da imagem.

Ao mesmo tempo em que a liberdade de 
expressão é considerada um direito imprescindível 
ao funcionamento de uma sociedade democrática, 
os direitos da personalidade são essenciais para 
garantir ao indivíduo o livre desenvolvimento de sua 
personalidade.

O empecilho é que não existe um critério 
dogmático a priori para solucionar o conflito entre 
esses direitos constitucionalmente garantidos. 
Normalmente, os critérios fundamentais utilizados 
para a solução de antinomias são: critério cronológico 
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(lex posterior derogat priori); critério hierárquico (lex 
superior derogat inferiori); e critério da especialidade 
(lex specialis derogat generali).

Contudo, estes não são suficientes quando se 
trata de direito fundamentais, uma vez que as normas 
que os preveem são contemporâneas, de mesmo nível 
e gerais. Diante desta situação, Norberto Bobbio 
aponta que:

No caso de um conflito no qual não se possa 
aplicar nenhum dos três critérios, a solução do 
conflito é confiada à liberdade do intérprete; 
poderíamos quase falar de um autêntico poder 
discricionário do intérprete, ao qual cabe 
resolver o conflito segundo a oportunidade, 
valendo-se de todas as técnicas hermenêuticas 
usadas pelos juristas por uma longa e 
consolidada tradição, e não se limitando a 
aplicar uma só regra.

Ou seja, verifica-se que não existe nenhuma 
regra de coerência nesses casos, uma vez que ambas 
as normas são válidas. Daí que a jurisprudência, 
diante de casos concretos, buscar resolver este 
embate por meio de uma casuística ponderação entre 
os bens envolvidos, guiando- se, basicamente, pelos 
princípios da proporcionalidade, da concordância 
prática e da unidade da constituição.

Tendo isso em vista, segundo Edilsom Pereira 
de Farias (1996, p. 141-142), a Suprema Corte 
Americana utilizava dois critérios para aferir se a 
liberdade de expressão e informação estava sendo 
exercida dentro do limite lícito para sua atuação:

Nesse passo, estabelece os seguintes critérios: 
(1) o público (assuntos ou sujeitos públicos) 
deve ser separado do privado (assuntos ou 
sujeitos privados), essencialmente em razão 
da função social que a liberdade de expressão 
e informação desempenha na sociedade 
democrática: a serviço da opinião pública e 
pluralista, do controle do Poder Público, do 
debate público. Assim, não há razão para a 
valoração preferente da liberdade de expressão 
e informação, quando essa liberdade se referir 
ao âmbito inter privato dos assuntos ou 
sujeitos. (2) Examina o referido limite interno 
da veracidade que conforma a liberdade de 
expressão e informação, ou seja, a atitude 
diligente do comunicador no sentido de 
produzir uma notícia correta e honesta. Assim, 
a informação que revela manifesto desprezo 
pela verdade ou falsidade não tem preferência, 
uma vez que não cumpre a relevante função 
social confiada à liberdade de expressão e 
informação.

Assim, entende-se que a colisão entre estes 
direitos de igual importância não se soluciona 
pelo plano da invalidação de um pelo outro, mas 
sim pela aplicação de parâmetros de precedência, 

devendo ceder o de valor mais relevante no caso 
concreto.

A jurisprudência norte-americana ainda tenta 
criar um mecanismo de julgamento abstrato que 
realize uma hierarquização dos direitos sem considerar 
circunstâncias concretas, chamado de “teste de 
razoabilidade”, no qual, explica Tom Alexandre 
Brandão, “são questionados a existência e o grau de 
privação de um direito fundamental, a relação entre 
os meios empregados e os fins almejados, bem assim 
o sopesamento e a aptidão dessa finalidade para que 
justifique tal restrição” (BRANDÃO, 2018, P. 85).

Por outro lado, no Brasil, o Supremo Tribunal 
Federal demonstrou uma preferência abstrata ao 
direito à liberdade de expressão ao julgar a ADPF nº 
130 que declarou a inconstitucionalidade da Lei de 
Imprensa, cuja ementa ressalta que:

No limite, as relações de imprensa e as relações 
de intimidade, vida privada, imagem e honra 
são de mútua excludência, no sentido de 
que as primeiras se antecipam, no tempo, às 
segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem 
as relações de imprensa como superiores bens 
jurídicos e natural forma de controle social 
sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais 
relações como eventual responsabilização ou 
consequência do pleno gozo das primeiras.

Dessa forma, segundo o posicionamento do 
Relator Ministro Ayres Britto, o direito à liberdade 
de expressão prevalece perante os direitos da 
personalidade, não podendo ser por eles limitado 
antecipadamente, contudo, seria possível a sua 
“limitação” a posteriori, através da responsabilização 
do titular dessas situações jurídicas.

Os defensores deste posicionamento entendem 
que o direito à liberdade de expressão teria caráter 
preferente, pois seria o fundamento para o exercício 
das demais liberdades constitucionais, de modo 
que, ao possibilitar a livre manifestação de ideias de 
diversas formas, configuraria uma das maneiras mais 
evidentes e essenciais de proteção e constituição do 
Estado Democrático.

Para Fábio Leite, citado por Thula Rafaela de 
Oliveira Pires e Caitlin Mulholland em seu artigo 
para o CONPEDI (p. 346):

Devemos considerar que a importância da 
liberdade de expressão, compreendida aqui 
como a efetiva proteção do conteúdo, é 
diretamente proporcional ao tom crítico daquilo 
que é divulgado. Quanto mais contundente 
e forte for o comentário, a opinião, a crítica, 
podendo inclusive ser ofensivos (DIMOULIS 
e CHRISTOPOULOS, 2009), maior será 
a importância da garantia da liberdade de 
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expressão. Entender de outra forma significaria 
reconhecer que a liberdade de expressão protege 
apenas o conteúdo que a ninguém interessaria 
censurar. Portanto, a liberdade de expressão, 
nas situações em que se revela importante, 
necessariamente ou provavelmente afeta a 
honra de alguém. (LEITE, 2014: 401).

Entende-se, assim, que qualquer tipo de 
cerceamento à liberdade de expressão seria uma 
forma de censura – prévia ou restrição judicial a 
posteriori –, a qual seria contrária aos direitos de um 
Estado Democrático de Direito.

Tal entendimento não é pacífico, tanto que 
os demais relatores não estabeleceram em seus 
votos a preferência da liberdade de expressão, mas 
adotaram mecanismos de ponderação de princípios 
considerando as circunstâncias do caso concreto, 
seguindo a corrente que estabelece a igualdade 
constitucional entre os direitos.

Para os doutrinadores desta posição, 
estabelecer o direito à liberdade de expressão como 
preferente traria uma frágil sensação de segurança, 
já que, para que sejam realmente concretizados 
os valores democráticos, tanto coletivos quanto 
individuais, a defesa deste valor não deveria ser 
radicalizada quando colidir com valores da dignidade 
da pessoa humana.

Esta discussão fica ainda mais acirrada 
quando se trata do direito ao humor, considerado 
uma forma de liberdade de expressão, em especial em 
sua concepção artística, uma vez que consiste numa 
acepção geral de arte.

Esta colisão restou bem evidente no caso 
emblemático “Rafinha Bastos x Wanessa Camargo”. 
Em 19 de setembro de 2011, Rafael Bastos 
Hocsman, humorista protagonista do programa de 
televisão CQC (“Custe o que Custar”), transmitido 
pela Rede Bandeirantes, após um comentário feito 
pelo apresentador Marcelo Tristão Athayde de Souza 
(“Marcelo Tas”) sobre a beleza da cantora Wanessa 
Camargo, que estava grávida à época, disse que 
praticaria atos sexuais com a artista, ora mãe, e, até 
mesmo, com a criança.

Tal comentário, supostamente humorístico, 
gerou grande repercussão e causou polêmica, pois a 
opinião pública foi dividida entre os que consideravam 
o comentário do autor mero humor de mau gosto, 
mas não ofensivo; e os que o consideraram uma 
espécie de injúria à família da artista, ultrapassando 
os limites do humor.

Com efeito, a cantora e seu marido ingressaram 
com ação judicial, tendo como autor também o 

nascituro, na qual pleitearam a condenação do 
humorista ao pagamento de indenização por danos 
morais, sob o fundamento de que este, ao realizar o 
comentário acima transcrito, “além de desrespeitar 
os valores éticos e sociais da pessoa e da família, que 
os programas televisivos devem seguir, o requerido 
ofendeu os três requerentes, pois insinuou que 
desejaria manter relações sexuais com Wanessa, 
apesar de ela ser casada e estar grávida, demonstrando, 
ainda, que pouco se importava com as consequências 
de seu comportamento. Destacam, também, não ter 
o requerido demonstrado qualquer arrependimento 
por sua fala, chegando ele, ao contrário, a se 
envaidecer do feito, postando na Internet diversas 
fotos provocativas referentes ao episódio”1.

Nota-se, então, como bem observado por Tom 
Alexandre Brandão (2018, p. 31), que o exercício 
do humor envolve ou pode envolver uma relação 
com três sujeitos distintos: o sujeito que conta ou 
produz a piada, o que houve a piada e a vítima que 
funciona como suporte da manifestação humorística, 
ressaltando que:

Uma mesma manifestação humorística 
pode corresponder a interesses e valores 
distintos de cada uma dessas pessoas, não 
raro conflitantes entre si. Pode representar, 
sob o prisma do humorista, o exercício da 
sua liberdade de opinião, um juízo crítico 
ou mesmo sua expressão artística. Já para 
o destinatário, essa mesma manifestação 
humorística pode ser apreciada no contexto 
do livre desenvolvimento de sua personalidade 
ou, caso se sinta ofendido, como uma afronta à 
sua integridade moral. A vítima da piada, por 
sua vez, pode sentir-se violada em sua honra, 
imagem ou privacidade.

Dessa forma, os três sujeitos que participam 
desta relação humorística possuem direitos a serem 
protegidos, os quais, eventualmente, podem vir a 
colidir, surgindo o polêmico o embate entre o direito 
à liberdade de expressão do humorista e os direitos 
da personalidade do destinatário e da vítima.

No caso mencionado, o juiz de primeiro grau 
acolheu a pretensão da autora e condenou Rafinha 
Bastos, o qual apelou da sentença. No entanto, o 
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve 
a orientação, majorando, ainda, a indenização de 
danos morais pleiteada para o total de R$ 50.000,00 
para cada autor. Veja-se:

AÇÃO INDENIZATÓRIA – NASCITURO 
ILEGITIMIDADE ATIVA - Inocorrência - 

1. Relatório da inicial constante no acórdão de julgamento da apelação de nº 
0201838-05.2011.8.26.0100, da Comarca de São Paulo – Relator João Batista 
Vilhena.
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Inteligência do art. 2º, do CC - Capacidade 
ativa, de ser parte, estar em juízo - Nascimento 
com vida que leva à investidura na titularidade 
da pretensão de direito material exposta na 
inicial. DIREITO DE EXPRESSÃO - ABUSO 
- Configuração - Uso deste que deve se dar com 
responsabilidade - Impossibilidade de se tentar 
justificar o excesso no bom uso de tal direito, sob a 
alegação de que apenas se pretendeu fazer humor 
- Agressividade contida nas palavras trazidas 
na vestibular que afasta se tome o dito como 
piada. SOBREPRINCÍPIO DA DIGNIDADE 
DA PESSOA HUMANA - Comprometimento 
- Situação que leva ao sopesamento dos 
direitos envolvidos - Precedência, no caso, da 
dignidade da pessoa humana sobre a liberdade 
de expressão - Inteligência dos art. 1º, inc. 
III; 5º, inc. IX e X; 220, § 2º; e 221, inc. I, 
todos da CR. DANO MORAL - Ocorrência 
– Indenização – Valor que merece incremento 
em virtude da gravidade da conduta do réu e 
de suas consequências. Recurso de apelação 
improvido. Recurso adesivo ao qual se dá 
provimento (TJSP, Apl. Cível nº 0201838-
05.2011.8.26.0100, Rel. João Batista Vilhena, 
10ª Câmara de Direito Privado, j. 06/11/2012, 
DJe. 27/11/2012).

No mesmo sentido, foi o julgamento 
do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a 
condenação do humorista.

Destaca-se que o posicionamento do 
doutrinador Tom Alexandre Brandão vai contra o 
entendimento dos tribunais, o qual considera que, 
no caso em questão, não houve violação aos direitos 
da personalidade dos autores, pois segundo ele “a 
simples realização deste gracejo, ainda que grosseiro 
e descabido, não caracteriza uma ofensa grave a 
ponto de suprimir a liberdade artística do humorista, 
impondo-lhe reparação por danos morais que, a 
rigor, inexistem” (BRANDÃO, 2018, p. 131).

A posição dos tribunais superiores é a mais 
acertada. Não há que se falar aqui em preferência do 
direito à liberdade de expressão do humorista, uma 
vez que o comentário por ele realizado foi totalmente 
sem contexto, desnecessário e maldoso, motivo 
porque não é crível que seu único objetivo naquele 
momento fosse provocar o riso de sua plateia.

Ora, a conduta do apresentador ao proferir 
o afrontoso comentário, enfatizando que estava 
“nem aí”, bem como o seu descaso posterior com 
o ocorrido, tripudiando sobre o assunto, sem 
demonstrar arrependimento e, como se não bastasse, 
recusando-se a realizar um pedido de desculpas 
formal, demonstra o efetivo animus injuriandi do 
requerido, que ultrapassou os limites do humor.

Daí o dever de pagar indenização por danos 
morais aos autores, que tiveram seus direitos da 
personalidade abalados.

Outro caso que vale a pena ser mencionado é 
que envolve o programa televisivo “Pânico na TV”, 
no qual, em um de seus quadros, chamado “Vô, 
num vô”, os seus humoristas analisavam as mulheres 
por suas qualidades físicas e entregavam a elas um 
selo verde escrito “Vô”, se esta fosse aprovada, ou 
um vermelho escrito “Num vô”, se a considerassem 
insatisfatória.

Na hipótese em questão, Márcia Salvatore, 
que estava em uma praia na cidade de Florianópolis/
SC, se recusou a conversar com os humoristas, 
escondendo seu rosto das câmeras. Contudo, apesar 
da manifesta recusa da autora em participar do 
programa, os repórteres a filmaram, sem autorização, 
e, posteriormente, veicularam sua imagem no 
programa televisivo, razão pela qual Márcia, se 
sentindo ofendida em seus direitos da personalidade, 
ajuizou ação de obrigação de não fazer combinada 
com pedido de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou a ação 
procedente, porém, o Tribunal de Justiça do Estado 
de São Paulo deu provimento a apelação dos réus e 
julgou improcedente os pedidos, sob o fundamento 
de que não era possível identificar a autora nas 
imagens e que o tempo de exposição era muito curto, 
razão pela qual não havia ofensa aos seus direitos da 
personalidade nem dano moral indenizável.

Já o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o 
posicionamento do juízo de primeiro grau, considerou 
que houve ofensa aos direitos da personalidade da 
autora, reformando o julgado e condenando os réus 
no seguinte sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 
OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER 
C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO 
ACÓRDÃO RECORRIDO. QUESTÕES 
DEVIDAMENTE APRECIADAS. 
JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO 
OCORRÊNCIA. PEDIDO EXPRESSO 
DE IMPROCEDÊNCIA TOTAL 
DOS PEDIDOS FORMULADOS NA 
APELAÇÃO DOS RÉUS. VEICULAÇÃO 
DA IMAGEM DA AUTORA, ORA 
RECORRENTE, EM PROGRAMA 
DE TELEVISÃO, EM CONTEXTO 
DESRESPEITOSO E COM INSINUAÇÕES 
DE NATUREZA SEXUAL, SEM 
AUTORIZAÇÃO. PROGRAMA “PÂNICO 
NA TV”. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA 
PERSONALIDADE DA AUTORA (IMAGEM 
E PRIVACIDADE). DANO MORAL 
DEVIDAMENTE CARACTERIZADO. 
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 
(...) 4. Sempre que houver agressão a algum 
direito da personalidade do indivíduo estará 
configurado o dano moral, a ensejar a devida 
compensação indenizatória. 4.1. Na hipótese, 
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a conduta dos réus em divulgar na mídia 
(televisão e internet) o corpo da autora em 
trajes de banho, ainda que o rosto tenha sido 
parcialmente encoberto, sem a sua autorização, 
em contexto desrespeitoso e com insinuações de 
natureza sexual, no quadro “Vo, num vô”, do 
programa humorístico “Pânico na TV”, com 
fins comerciais, violou o seu patrimônio moral, 
notadamente os direitos da personalidade 
concernentes à imagem e à privacidade da 
recorrente. 4.2. O fato de a filmagem ter sido 
feita em local público não é suficiente para 
afastar, no caso concreto, o reconhecimento 
do dano moral. Isso porque não foram feitas 
imagens gerais da praia em que a recorrente 
estava, mas, sim, na verdade, o propósito da 
filmagem foi justamente o de explorar a imagem 
da recorrente, no contexto do respectivo quadro 
humorístico, em que os repórteres avaliavam os 
atributos físicos das mulheres, a fim de justificar 
a entrega do adesivo “Vo” ou “Num vô”, a 
revelar a existência de dano moral indenizável, 
independentemente de qualquer prejuízo, nos 
termos do que proclama a Súmula n. 403/STJ. 
4.3. A liberdade de imprensa não pode servir 
de escusa a tamanha invasão na privacidade 
do indivíduo, impondo-lhe, além da violação de 
seu direito de imagem, uma situação de absoluto 
constrangimento e humilhação. (...) 5. Recurso 
especial parcialmente provido. (STJ, REsp 
nº 1728040 SP 2016/0026304-5, Rel. Min. 
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 
18/09/2018, DJe. 21/09/2018).

Com efeito, não é justo esperar dos 
destinatários das manifestações humorísticas, os 
quais a maioria das vezes são minorias sociais, 
como negros, que lutam permanentemente pela 
desnaturalização da opressão, o comportamento 
de tolerância, cordialidade e indolência em razão 
da liberdade de expressão, ainda que estes estejam 
em local público, como a autora no caso acima 
estava.

Por fim, analisando-se os casos mencionados, 
verifica-se que a colisão entre estes direitos no 
contexto humorístico se mostra ainda mais polêmica 
em razão das diversas formas de propagação do 
humor e de sua diversidade de interpretações, que 
resultam em divergências quanto ocorrência de 
ofensa ou não aos direitos da personalidade nos casos 
concretos, como foi cabalmente demonstrado.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, nota-se que tanto 
o direito à liberdade de expressão quanto os 
direitos da personalidade, isto é, a honra, a 
intimidade e a imagem, são direitos fundamentais, 
constitucionalmente garantidos, e, justamente em 
razão da sua importância equivalente, colidem, 
demonstrando que nenhum deles é absoluto.

Desse modo, surge uma discussão acerca da 
existência ou não de uma preferência abstrata da 
liberdade de expressão, com base no julgamento da 
ADPF nº 130, pelo Supremo Tribunal Federal.

Contudo, tal tese não tem prevalecido na 
doutrina e, de fato, não merece prosperar, pois o 
mais acertado é a realização de uma ponderação 
entre esses direitos no caso concreto, uma vez que 
a prevalência de um sobre o outro irá depender das 
circunstâncias de cada caso.

Tal ponderação ganha maior importância 
quando se trata do exercício do direito ao humor, 
já que, em razão do caráter polissêmico das 
manifestações humorísticas, o caso concreto deve 
ser analisado detalhadamente para verificar se houve, 
de fato, a ocorrência de uma lesão a um direito da 
personalidade do destinatário, visto que, ao mesmo 
tempo em que o humorista tem direito a se expressar, 
realizando suas piadas, etc., o destinatário deve ter 
sua integridade moral respeitada, não sendo justo que 
se sujeite passivamente aos abusos da manifestação 
humorística.

Portanto, não há que se falar em preferência 
abstrata de um direito sobre o outro, mas 
sim em preferência concreta, considerando as 
particularidades de cada caso, visto que, como já foi 
dito, não são direitos absolutos, podendo sim ser 
restringidos quando colidirem com a esfera jurídica 
de outro indivíduo.
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RESUMO

O estudo da liberdade de expressão é 
relevante para a compreensão dos embates sociais 
que atualmente estão ocorrendo no Brasil. A 
liberdade de expressão no Brasil é prevista e limitada 
pela Constituição. O discurso de ódio pode ser 
tanto dos liberais contra os marxistas, quanto dos 
marxistas contra os liberais. A liberdade de expressão 
é direito fundamental dos quais todos os outros 
direitos fundamentais são defendidos. A liberdade 
de expressão se presta muito mais para defesa dos 
interesses das minorias quanto da sociedade em geral. 
A supressão da liberdade de expressão pode conduzir 
à censura, de uns contra os outros.

PALAVRAS-CHAVE

Liberdade; Expressão; Limitação; Discurso; Censura.

ABSTRACT

The study of freedom of expression is relevant 
for understanding the social clashes that are currently 
taking place in Brazil. Freedom of expression in Brazil 
is provided for and limited by the Constitution. The 
hate speech can be from liberals against Marxists as 
well as from Marxists against liberals. Freedom of 

expression is a fundamental right from which all other 
fundamental rights are upheld. Freedom of expression 
lends itself much more to defending minority interests 
than to society at large. The suppression of freedom of 
expression can lead to censorship against each other.

KEYWORDS

Freedom; Expression;  Limitation; Discourse;  Censorship.

INTRODUÇÃO

A liberdade de expressão é um tema atual que 
necessita ser estudo pelos operadores do direito. Não 
obstante a Constituição Federal ter dado guarida 
à liberdade de pensamento, está não é absoluta e 
encontra resistência na dignidade da pessoa humana.

O presente estudo visa chamar a atenção dos 
operadores do direito para os efeitos que a limitação 
da liberdade de expressão pode acarretar em nossa 
sociedade presente e futura, ainda que seja para a 
proteção contra a censura e a limitação da debate 
político.

Para tanto foi utilizado o método teórico que 
consiste na consulta de legislação, obras, artigos de 
periódicos e outras mídias que abordaram o assunto.

O artigo é dividido em três tópicos. O primeiro 
trata da atualidade do tema e sua importância; o 



30

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 04 – DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS

segundo versa a respeito da liberdade de expressão e 
sua limitação pelo pela ponderação entre princípios 
em choque e o último, trata da problemática que a 
limitação da liberdade de expressão pode trazer.

1 LIBERDADE DE EXPRESSÃO: UM TEMA ATUAL 
NO MUNDO E NO BRASIL

O Direito a liberdade de expressão tem 
ganhado relevo nos últimos anos tendo em vista a 
ocorrência de fatos que chamam a atenção pelo seu 
exercício e pela reação que desencadeia.

Tome por exemplo dois fatos que ocorreram 
no Brasil que chamam a atenção por evolver 
liberdade de expressão e a tentativa de censura como 
consequência oposta. Interessante destacar que os 
dois eventos atiçaram ambos os espectros políticos 
ideológicos (hoje bem visível no Brasil), sendo que 
uma parte tentou objetar diametralmente o oposto 
pensamento.

O primeiro caso envolveu a apresentação do 
documentário intitulado O Jardim das Aflições, 
no ano de 2017, cujo tema era a vida do filósofo 
Olavo de Carvalho, que é citado por muitos como 
o responsável pelo ressurgimento da direita (ou 
da extrema direita) no Brasil. O filme despertou 
reações de repúdio onde foi exibido, inclusive com 
achaques contra os espectadores que assistiram 
o documentário. Na Universidade Federal de 
Pernambuco1, por exemplo, as manifestações 
envolveram xingamentos e até mesmo agressões 
físicas entre espectadores e manifestantes. Exigiam 
os manifestantes que houvesse a proibição da 
apresentação do documentário.

O segundo caso envolveu uma palestra 
da filósofa Judith Butler. Butler fez palestra no 
ano de 2017 em São Paulo2, no mesmo ano da 
apresentação do documentário sofre o filósofo 
Olavo de Carvalho, sendo que também houveram 
protestos virulentos, por ocasião de sua palestra, de 
dezenas de pessoas. Exigiam os manifestantes que a 
filósofa deixasse o Brasil e não discursasse a respeito 
de seus pensamentos. No local da palestra, homens 
e mulheres protestaram empunhando bandeiras 
do Brasil; sendo que o ápice da manifestação foi 
conflagrar uma boneca antropomórfica à de Judith 
em chamas.

1. Disponível em: <https://pipocamoderna.com.br/2017/10/exibicao-de-o-
jardim-das-aflicoes-termina- com-pessoas-feridas-em-universidade-de-
pernambuco/>. Acesso em: 14 ago. 2019.

2. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/entretenimento/protestos-
marcam-palestra-da-filosofa- judith-butler-no-sesc/>

Ambos os acontecimentos são lamentáveis 
e definitivamente ferem a liberdade de expressão 
e o direito ao pleno recebimento de informações, 
independentemente de filtros políticos ou 
ideológicos.

Entretanto, os casos bem ilustram a relevância 
que o tema “liberdade de expressão” está tendo na 
atualidade e sua importância em estudá – la.

Mas, não é um fenômeno restrito a realidade 
brasileira, parece que existe um conflito em 
andamento em diversos lugares e mídia. Nos Estados 
Unidos, não obstante haver a Primeira Emenda3 da 
Constituição Americana, que garante que a liberdade 
de expressão não possa ser objeto de restrição pelo 
Estado ou por qualquer outra pessoa, o dispositivo 
legal secular tem enfrentando cada vez mais crítica, 
especialmente quando demandadas de grupos sociais 
organizados. Em ambientes acadêmicos determinadas 
palestras, como por exemplo, como as realizadas 
por Milo Yannopoulos (considerado de extrema 
direita por muitos) em Universidades Americanas4 
frequentemente ocasionam protestos acalorados e 
cancelamentos de eventos, semelhantemente o que 
ocorreu com o Filme de Olavo de Carvalho e a 
palestra de Judith Butler.

Não apenas no mundo físico tal fenômeno 
ocorre. Na internet a batalha de opiniões e

o conflito contra quem pensa diferente é 
um fenômeno visível. Notadamente pouco antes 
das eleições presidenciais brasileiras de 2014 e após 
isso, a internet tornou-se um campo de intolerância 
reciproca. Grupos ideológicos entram em atrito 
constantemente, um querendo suprimir a expressão 
do outro. E, para tanto, não se poupa insultos ao 
adversário de pensamento.

As empresas de comunicação digital também 
têm enfrentado problemas quanto a liberdade de 
expressão5. A manifestação do pensamento pelas 
redes sociais tem encontrado cada vez mais restrições 
por parte das suas políticas internas e dos estados 
nacionais. E, como consequência, várias contas têm 
sido objeto de suspensão ou exclusão das plataformas. 
Alguns grupos acusam os Gigantes da Internet de 
agirem segundo um viés ideológico, o que favoreceria 

3. The Fist Amendment. Congress shall make no law respecting an establishment 
of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom 
of speech, or of the press; or the right of the peiople peaceably to assemble, 
and to petition the Government for a redress of grievances. Disponível em: 
<https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm>. 
Acesso em: 14 ago. 2019.

4. Disponível em < https://www.bbc.com/news/world-us-canada-38837142>. 
Acesso em: 14 ago. 19.

5. Disponível em <https://www.newsweek.com/republicans-vow-stop-
business-twitter-anti- conservative-bias-1453357>. Acesso em: 14 ago. 19.

https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-38837142
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apenas um espectro político em suas demandas. A 
liberdade de expressão em plataformas particulares 
é assunto complexo e polêmico. A respeito disso, 
TESTA (2000, p. 3-4) mostra o desafio que é o 
estudo, a compreensão e a busca de respostas para 
o assunto: 

O grande desafio para o direito é a 
compreensão e o acompanhamento dessas 
inovações, garantindo assim a pacificação 
social, o desenvolvimento sustentável dessas 
novas relações e, acima de tudo, a manutenção 
do próprio Estado Democrático de Direito. 
Aos operadores do direito cabe a difícil tarefa 
de estudar e encontrar respostas, sensatas e 
inteligentes, para os novos desafios advindos 
desse novo paradigma, fazendo com que a 
pessoa humana e as novas tecnologias possas 
coexistir dentro de uma nova concepção de 
mundo.

Há quem enxergue estar havendo um 
confronto ideológico sendo travado e, por 
consequência, um maior ou menor grau de abertura 
é dado a liberdade de expressão. Assim, quando há 
inclinação ao Estado Social, ou seja, um estado mais 
volumoso e emaranhado na vida dos cidadãos, haverá 
a tendência de se liminar a liberdade de expressão. 
Por outro lado, as políticas de liberdade no espectro 
político à direta tendem a serem condescendentes 
com a liberdade de expressão, ainda que grupos 
sociais possam ser objeto de pesadas críticas; porém 
com menos Estado a regulamentar a vida das pessoas. 
A respeito FREITAS (2013, p. 328), bem pondera a 
respeito:

[...] essas liberdades assim referidas vão formar 
o conceito de dignidade humana nos moldes 
liberais. Considerada dessa forma, a Liberdade 
de Expressão tenderá a admitir o discurso do 
ódio como manifestação legítima, ainda que 
com prejuízo dos ofendidos. Por outro lado, 
quando se trata do esgotamento do paradigma 
liberal e da afirmação do Estado Social, 
observa-se o reconhecimento, pelo Estado, 
das assimetrias sociais e o compromisso que se 
estabeleceu (pelo menos ao nível da retórica) 
com a justiça redistributiva, necessária à 
pacificação social.

Nos tempos atuais é de aguda importância 
valorizar e estudar a liberdade de expressão, 
de modo a possibilitar que as pessoas possam 
livremente manifestar seu pensamento e também 
poderem ser responsabilizados por seus atos, 
garantindo-se aos prejudicados a necessária tutela 
jurisdicional. Até mesmo é de sua importância 
seu estudo para eventualmente poder limitar seu 
alcance.

2 A LIBERDADE DE EXPRESSÃO COMO DIREITO 
FUNDAMENTAL E A AMEAÇA DE CENSURA 
INFLINGINDO À DIGNIDADE DA PESSOA 
HUMANA

A Constituição Federal, em seu Art. 5º, 
inciso IV, garante que “é livre a manifestação do 
pensamento, sendo vedado o anonimato”; também, 
proíbe que haja censura, como se observa no inciso 
IX do mesmo artigo “É livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença; no 
mesmo sentido o art. 220, caput estabelece que “a 
manifestação do pensamento, a criação, a expressão 
e a informação, sob qualquer forma, processo ou 
veículo não sofrerão qualquer restrição [...]” e o 
parágrafo 2º do Art. 220 aduz que “É vedada toda 
e qualquer censura de natureza política, ideológica 
e artística”.

Este arcabouço legal constitucional garante 
no Brasil a liberdade de expressão, sendo que, na 
sua essência, é capaz de garantir uma ampla gama de 
manifestação de pensamentos, independentemente 
de qualquer censura realizada pelo Estado ou por 
qualquer outra pessoa. Como bem salienta SILVA 
(2000, p. 247):

A liberdade de comunicação consiste num 
conjunto de direitos, formas, processos e 
veículos, que possibilitam a coordenação 
desembaraçada da criação, expressão e difusão 
do pensamento e da informação. É o que se 
extrai dos incisos IV, V, IX, XII e XIV do 
art. 5º combinados com os arts. 220 a 224 
da Constituição. Compreende ela as formas 
de criação, expressão e manifestação do 
pensamento e de informação, e a organização 
dos meios de comunicação, está sujeita a 
regime jurídico especial.

No dizer de LASKI (1945, p. 145), a 
liberdade pressupõe a “ausência de coação”, ou seja, 
não deve haver qualquer espécie de constrangimento 
a alguém que queira se manifestar a respeito de 
qualquer assunto de seu interesse, devendo o Estado, 
quando provocado garantir a eficácia deste direito. 
Mas, a liberdade de expressão não é importante tão 
somente para a expressão de ideias e pensamentos, 
também é relevante para se ouvir o semelhante que 
traga pensamentos contrários. Como bem salienta 
SARMENTO (2013, p. 255):

“Há várias razões de ordem moral e 
pragmáticas que justificam a proteção da 
liberdade de expressão. Por um lado, pode-se 
afirmar que se trata de uma garantia essencial 
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ao livre desenvolvimento da personalidade 
e à dignidade humana. Com efeito, a 
possibilidade de cada indivíduo interagir 
com o seu semelhante, tanto para expressar as 
próprias ideias e sentimentos como para ouvir 
aquelas expostas pelo outros, é vital para a 
realização existencial”

A liberdade de expressão, no dizer de 
CANOTILHO (2014, p. 29) deve carregar um 
significado amplo, de modo a abarcar a maior 
quantidade de ideias que se queira transmitir e de 
toda qualidade e variedade desejada; e, no mesmo 
sentido, MAGALHÃES (2008, p. 74), acrescenta 
que as “liberdades fundamentais que devem ser 
asseguradas conjuntamente para se garantir a 
liberdade de expressão no seu sentido total.”

O Brasil é signatário da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos (DUDH)6, que estabelece o 
seguinte, com relação a liberdade de pensamento:

Artigo 18º - Toda a pessoa tem direito à 
liberdade de pensamento, de consciência e 
de religião; este direito implica a liberdade 
de mudar de religião ou de convicção, assim 
como a liberdade de manifestar a religião ou 
convicção, sozinho ou em comum, tanto em 
público como em privado, pelo ensino, pela 
prática, pelo culto e pelos ritos.
Artigo 19º - Todo o indivíduo tem direito 
à liberdade de opinião e de expressão, o 
que implica o direito de não ser inquietado 
pelas suas opiniões e o de procurar, receber 
e difundir, sem consideração de fronteiras, 
informações e ideias pro qualquer meio de 
expressão.

Entretanto, não obstante a amplitude da 
liberdade de expressão ser um direito amplo, não é 
irrestrito no direito brasileiro. E por isso deve – se 
jurisdicionalizar a questão. Tome-se como exemplo, 
o caso Escola Base7, em que os donos de uma escola 
e o motorista de transporte escolar foram acusados 
de abuso sexual de crianças por duas mães. O 
assunto foi repercutido na mídia nacional que não 
tomou o cuidado de verificar a veracidade dos fatos, 
acusando diretamente proprietários e motorista. 
Como consequência, os evolvidos tiveram suas vidas 
arrasadas pessoalmente (com pecha de abuso sexual) 
e profissionalmente, pois escola foi destruída por 
massas enfurecidas e obrigada a fechar.

Especificamente quanto ao discurso de ódio, 
temos proteção especial às minorias com relação a 
manifestações tendentes a insultar, intimidar ou 
assediar pessoas com relação a etnia, nacionalidade, 

6. Disponível em <https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.
aspx?LangID=por>. Acesso em 14 ago. 2019.

7. Disponível em < https://canalcienciascriminais.com.br/caso-escola-base/>. 
Acesso em: 14 ago. 2019.

gênero e religião. BRUGGER (2007, p. 118), bem 
define o discurso de ódio:

(...) o discurso do ódio refere-se a palavras 
que tendem a insultar, intimidar ou assediar 
pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, 
nacionalidade, sexo ou religião, ou que têm 
a capacidade de instigar violência, ódio ou 
discriminação contra tais pessoas.

Mas, existem autores que veem no discurso de 
ódio um conteúdo mais abrangente, colacionando 
referencias como “racismo”, “sexismo”, “homofobia”, 
“intolerância religiosa” e “outras formas de 
discriminação”, que atentem contra a dignidade das 
pessoas e autoestima. Bem como a escolhas políticas 
ou eleitorais. A respeito SARMENTO (2013, p. 
258), pondera a respeito dessa maior abrangência ao 
discurso de ódio:

Há manifestações que se voltam contra a 
igualdade dos membros de determinados 
grupos, como as expressões de racismo, 
sexismo, homofobia e intolerância religiosa, 
entre outras formas de discriminação. Tais 
manifestações tendem a abalar a autoestima 
das suas vítimas, atingindo a sua dignidade 
e fomentando um ambiente de intolerância, 
que nada contribui para a democracia.

Ainda, com relação ao discurso de ódio, 
SARMENTO (2006, p. 261), bem destaca os 
efeitos que tais manifestações causam na pessoas 
que são objeto dessa exposição, pois o “...grau de 
dor psíquica, angústia, medo ou vergonha que 
as manifestações de ódio, intolerância e desprezo 
motivadas por preconceito possam provocar nos 
seus alvos.” Os efeitos são de fato abjetos e de nada 
contribuem com o fomento da dignidade da pessoa 
humana, nem com o ideário que a democracia deve 
conter.

É necessário frisar que eventual restrição 
à liberdade de expressão deve vir da atividade 
legislativa, segundo uma valoração política, e nesse 
sentido existe previsão legal para a limitação da 
liberdade de expressão. Conforme MACHADO 
(2002, p. 721):

[...] As restrições à liberdades da comunicação 
só podem ser feitas através de lei. Deste 
modo se resolve um problema de escolha 
institucional com base no postulado de que 
a restrição dos direitos, liberdades e garantias 
deve ter por base uma valoração político – 
legislativa em que os direitos a restringir sejam 
equacionados por referência a todo sistema 
de proteção jurídico-subjetivo dos cidadãos, 
bem como aos diferentes direitos e interesses 
constitucionalmente consagrados.

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=por
https://canalcienciascriminais.com.br/caso-escola-base/
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A Constituição Federal corrobora com a 
proteção contra a censura e contra a supressão da 
liberdade de expressão, pois apesar de garantir a 
liberdade de expressão de forma ampla, também a 
restringe. Observe que no Art. 5º, XLI se estabelece 
que “A lei punirá qualquer discriminação atentatória 
dos direitos e liberdades fundamentais”, e também, 
no inciso XLII, do mesmo artigo aduz que “a 
prática do racismo constitui crime inafiançável e 
imprescritível, sujeito à pena de reclusão (...)”. Logo, 
a liberdade de expressão no Brasil é autolimitada.

Hoje temos um embate entre o direito 
fundamental da dignidade da pessoa humana e a 
liberdade de expressão. Segundo ALEXY (2001, 
p. 112), os direitos fundamentais eventualmente 
podem se chocar entre si, devendo haver um critério 
de ponderação para se estabelecer uma premência 
entre eles; e, nesse sentido, como adverte BARROSO 
(2001, p. 32), a contraposição de normas e seu 
sistema de solução pela hierarquia, cronologia ou 
especialização, “não são adequados ou plenamente 
satisfatórios quando a colisão se dá entre normas 
constitucionais, especialmente entre princípios 
constitucionais [...]”.

Mas, como pondera FARIAS (2004, p. 120), 
não há hierarquia entre os direitos fundamentais, 
aduzindo que ambos os direitos devem ser preservados 
tanto quanto possível:

Sucede que não há hierarquia entre os direitos 
fundamentais. Estes, quando se encontram 
em oposição entre si, não se resolve a colisão 
suprimindo um em favor  do outro. Ambos 
os direitos protegem a dignidade da pessoa 
humana e merecem ser preservados o máximo 
possível na solução da colisão.

Entretanto, em havendo colisão entre a 
liberdade de expressão e a dignidade da pessoa 
humana o Pacto Internacional sobre Direitos 
Civis e Políticos, que foi adotado pela XXI Sessão 
da Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 16 
de dezembro de 1966, e promulgado por meio do 
Decreto nº 5928 de 6 de julho de 1996, estabelece 
categoricamente a proibição de discurso de ódio:

1- Será proibida por lei qualquer propaganda 
em favor da guerra.
2- Será proibida por lei qualquer apologia do 
ódio nacional, racial ou religioso que constitua 
incitamento à discriminação, à hostilidade ou 
a violência.

Tem-se estabelecido uma premência 

8. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/
d0592.htm>. Acesso em 14 ago. 2019.

principiológica da dignidade da pessoa humana 
sobre a liberdade de expressão, não tendo esta 
sobreposição absoluta, segundo TÔRRES (2013, 
p. 61) “[...] apesar de sua proteção (da liberdade de 
expressão) ser imprescindível para a emancipação 
individual e social, sua garantia não se sobrepõe de 
forma absoluta aos demais direitos, que são também 
essenciais.”

E nesse sentido, ilustra bem a posição de 
REALE JÚNIOR (2010, p. 398) que a dignidade 
da pessoa humana deve ser respeitada quando 
houver colisão de direito com a liberdade de 
expressão, estabelecendo que a “dignidade da pessoa 
humana, que constitui um valor fonte, nuclear, cujo 
desrespeito impede a fruição de qualquer outro 
direito fundamental”. A respeito ainda pondera:

[...] não compartilho do sonho iluminista de 
que a liberdade de expressão, como  quer Ayres 
Brito, tenha uma precedência constitucional 
que se impõe em toda e qualquer situação 
concreta, nem que a liberdade leve 
naturalmente à responsabilidade. A própria 
Constituição, em seu art. 220, estatui ser plena 
a liberdade de expressão, observado o disposto 
na própria Constituição, ou seja, a submete à 
composição ou à sujeição a outros valores[...].

Assim, apesar de haver constatações de 
expressões que façam apologia ao ódio nacional, 
racial ou religioso e que incite à discriminação, à 
hostilidade ou a violência, bem como a opinião 
política, não deve haver proibição de sua divulgação, 
mesmo que atentarem contra a dignidade da 
pessoa humana. Será necessário ao Poder Judiciário 
nacional aplicar a ordem jurídica ao caso concreto, 
ponderando princípios constitucionais em choque, 
para avaliar se há infringência da ordem jurídica e se 
é possível a aplicação de sanção.

Os direitos humanos podem ser aplicados 
tanto aos liberais quanto aos marxistas. O caso 
do Arthur Modelo do Val, do canal do Youtube, 
“Mamãefalei”, pode ser um exemplo. Ele é 
rotineiramente chamado de fascista, racista, agente da 
Cia, entre outras acusações.

A ex – presidente da República, Dilma 
Roussef também é vítima do discurso de ódio, 
chamada de traidora, louca, comunista, ladra, entre 
outras acusações.

Os direitos humanos devem prevalecer, 
assegurando que a liberdade de opinião e de expressão 
sejam garantidos e os excessos que possam ocorrer, 
sejam sancionados na forma da ordem jurídica 
nacional.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0592.htm
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3 O DISCURSO DE ÓDIO, SEU PROBLEMA 
ONTOLÓGICO, A PROTEÇÃO DAS MINORIAS E A 
LIBERDADE DE EXPRESSÃO

Fica evidenciado que o discurso de ódio no 
Brasil é indevido, porém possível, dentro da ordem 
constitucional brasileira, o que é perfeitamente 
justificável legalmente. Ocorre que esse 
posicionamento doutrinário tem consequências, que 
devem ser enfrentadas pelos operadores do direito.

Para PETERSON (2018, p. n. d.) essa 
discussão merece reflexões.

Como qualquer atividade intelectual, é 
necessário haver interpretação do fato e sua subsunção 
ao que seria discurso de ódio. Nesse processo pode 
haver um proposital desfoque de modo a impor um 
determinado padrão ético a outras pessoas de forma 
a se obter o controle a respeito de um determinado 
discurso.

O que impediria um determinado grupo 
de impor sua vontade determinando o que seria 
adequado ou não? A liberdade de expressão permite 
que uma ideia possa circular e em havendo liberdade, 
é possível sua análise, segundo a concepção de 
mundo que cada pessoa possui, de modo a poder 
identificar se o conteúdo de uma mensagem possui 
mentiras intrínsecas. Isso se dá pela existência do 
contraditório.

O contraditório é naturalmente derivado da 
liberdade de expressão, na verdade depende de uma 
manifestação. Quando não há a posição em sentido 
contrário, não há como combater uma mentira 
sendo transmitida. E isso já aconteceu antes e as 
consequências foram catastróficas para humanidade. 
Milhões de vidas foram perdidas em virtude de 
mentiras transmitidas, sem o necessário contraditório 
quando da formação do Nazismo. Hitler fez uso da 
mentira e provocou um dos maiores holocausto já 
conhecidos pela humanidade.

O marxismo – stalinista matou, encarcerou 
e exiliou dezenas de milhões de pessoas durante o 
período do fim da guerra civil até o início da segunda 
guerra mundial. O uso da mentira, o discurso de ódio, 
a supressão da liberdade de expressão, pode ser usado 
por ambos os lados, em prejuízo da democracia.

Logo, todo cuidado deve ser dado com o 
controle da liberdade de expressão pelo simples 
fato de que é por meio dela que uma mentira pode 
ser exposta à luz do conhecimento e ter a devida 
impugnação. PETERSON (2018, p. 235) comenta 
a respeito dos efeitos que a mentira e realidade têm 

nas pessoas, aduzindo que a verdade pode fazer com 
que o homem realize uma revolução que resulte no 
seu crescimento e transformação da visão de mundo:

Se você distorcer tudo de forma total, cega e 
voluntária, para a realização de um objetivo, 
e apenas dele, nunca conseguirá descobrir se 
algum outro objetivo serviria melhor a você e 
ao mundo. É isso que você sacrifica quando 
não diz a verdade. No entanto, se disser a 
verdade, seus valores se transformam à medida 
que você progride. Se você se permitir ser 
informado pela realidade que se manifesta ao 
lutar para seguir em frente, suas noções do que 
é importante mudarão. Você se reorientará, 
à vezes de forma gradativa e em outras, 
repentina e radical.

MILL (1859-2011, 76 d.), dá a abrangência 
que a liberdade de expressão possui. Ela vai além 
da própria exteriorização, ela se refere a própria 
consciência, e portanto, a própria liberdade de 
pensamento. Na visão do autor, a liberdade de 
expressão nada mais é do que o próprio processo que 
constrói o pensamento humano. Daí a necessidade 
de sua proteção:

[...] the appropriate region of human liberty 
[which] comprises, first, the inward domain of 
consciousness; demanding liberty of conscience, in 
the most comprehensive sense; liberty of thought 
and feeling; absolute freedom of opinion and 
sentiment on all subjects, practical or speculative, 
scientific, moral, or theological.9

E, acrescenta Mill, que a liberdade de 
expressar opiniões está atrelada também à liberdade 
de publicar estas opiniões, o que perfeitamente se 
aplica a atualidade, vez que com o fenômeno das 
redes sociais cada internauta pode ser um publicador 
de opiniões para milhões de pessoas. Pois bem, Mill, 
em 1859 relaciona a liberdade de pensamento com 
a liberdade de publicar e é categórico quando afirma 
que pensar e publicar deve ter o mesmo tratamento, 
pois são processos atrelados:

[t]he liberty of expressing and publishing 
opinions may seem to fall under a diferente 
principle, since it belongs to that part of the 
conduct of an individual which concerns other 
people; but, being almost of as much importance 
as the liberty of thought itself, and resting in 
great part on the same reasons, is practically  
inseparable from it.10

9. [. . .] a região apropriada da liberdade humana [que] compreende, em primeiro 
lugar, o domínio interno consciência; exigindo liberdade de consciência, no 
sentido mais abrangente; liberdade de pensamento e sentimento; absoluta 
liberdade de opinião e sentimento em todas as matérias, práticas ou 
especulativo, científico, moral ou teológico. (Em tradução livre.)

10. A liberdade de expressar e publicar opiniões pode parecer estar sob um 
diferente princípio, uma vez que pertence àquela parte do comportamento 
de um indivíduo que outras pessoas; mas, sendo quase tão importante 
quanto a liberdade do próprio pensamento, e restando em grande parte 
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O processo do nascimento do pensamento 
é um dos maiores mistérios que o ser humano 
possui, e isso envolve uma série de implicações que 
podem ser explicadas pelas convicções religiosas 
ou fisiológicas de cada pessoa. Porém, é certo que 
os pensamentos partem de uma base abstrata e não 
concreta a respeito da realidade. Essa base abstrata de 
conceitos que foram os pensamentos. Assim, para o 
perfeito desenvolvimento do ser humano é necessário 
liberdade para adquirir e processar essas informações. 
E por corolário poder transmitir essas informações a 
outras pessoas.

Como se disse acima o problema do discurso 
de ódio pode ser sua utilização política para a inibição 
da liberdade de um determinado grupo político, 
religioso etc. Basta para isso se ter pessoas certas no 
local certo e gozar de um ambiente favorável para 
entronizar isso no ambiente que se deseja.

No Brasil há um problema com os meios de 
comunicação. Poucas famílias/ou instituições detém 
a propriedade destes, especialmente os televisivos, 
e, pode haver um conveniente controle da opinião 
pública, de modo a incitar ódio artificialmente ou 
inflar uma situação que não constitui hipótese ódio, 
mas se faz assim parecer. No dizer de MAGALHÃES 
(2008, p. 74), o controle da informação se daria por 
meio de disseminação de notícias tendenciosas com 
finalidades dissimuladas para se atingir determinado 
objetivo pretendido:

[...] monopólio ou oligopólio dos meios 
de comunicação social, principalmente a 
televisão, pode significar o controle da opinião 
pública, a manipulação da informação e a 
criação de uma sociedade de inconscientes. 
Esse controle dos meios de comunicação 
já foi utilizado com sucesso como meio 
de propaganda no nazismo. Muito mais 
ameaçador é o controle da televisão com todos 
os recursos de propaganda e de produção 
existentes, podendo ameaçar o regime 
democrático, que deve se basear na expressão 
da vontade consciente do povo.

Como temos um monopólio dos meios de 
comunicação, isso poderia gerar um cerceamento no 
recebimento de informações ou uma deturpação da 
informação.

É necessário salientar que não há nenhum 
óbice quanto a um órgão de imprensa que manifesta 
seu viés ideológico (ou seus objetivos) claramente. 
O que se reprova é fazer assertiva de imparcialidade 
e ter uma tendência ideológica disfarçada em suas 
publicações.

pelas mesmas razões, é praticamente inseparável dela. (Em tradução literal)

Mas, como realizar um controle a respeito do 
discurso de ódio e ao mesmo tempo possibilitar, no 
dizer de ROTHENBURG (20015, p.4), “... que as 
pessoas e grupos devem ter o direito de manifestar-
se, criticar e discordar?”. Como se disse acima, o 
problema da conceituação do discurso de ódio 
é quem irá verificar se de fato trata-se de discurso 
de ódio e isso passa por uma atividade cognitiva. 
Normalmente, especialmente em um ambiente 
político tão radicalizado, uma decisão negativa 
certamente não será recebida como manifestação do 
justo, e sim uma decisão tendenciosa.

Assim, ou se adota uma postura como a 
de TÔRRES (2013, p. 79), em que o  controle 
da liberdade de expressão significa lutar por uma 
sociedade mais livre, justa e solidária, como bem 
esclarece:

[...] Regular e dar efetividade aos direitos 
fundamentais – entre eles a liberdade de 
expressão – significa lutar em prol da meta 
constitucional de uma sociedade mais 
livre, justa e solidária. Com esse objetivo, 
a abstração e sobreposição hierárquicas  do 
direito fundamental de liberdade de expressão 
pode acarretar a distorção de sua finalidade, 
na medida em que submete seu exercício às 
relações de poder que almejam a manutenção 
dos privilégios oriundos das injustiças que 
configuram o quadro social e político atual, 
obstando sua evolução crítica e contribuindo 
para a conformação de uma sociedade passiva 
e apótica perante os problemas jurídicos e 
políticos do País.

Ou, negar, conforme salienta ANSHUMAN: 
“liberal conceptions of freedom work in terms 
of a binary between freedom and its other, be it 
oppession, suppession, censorship, regulation 
and so on [...]”11, de tal forma que se considere 
possível a ampla manifestação da liberdade de 
expressão, independentemente de restrições. O 
que significaria ter uma abordagem ao direito 
à liberdade de ler e de encontrar aquilo que é 
bom (ou repugnável) em uma manifestação de 
vontade. Entretanto, não se protege o destinatário 
da informação, mas sim seu direito de receber 
a informação. A respeito saliente-se a posição 
MONDAL (2014, p.513-514):

While censorship involves approaching 
literature with the intent of weeding out what 
is objectionable, selection involves approaching 
literature with the intent of finding that which is 
most excellent. Censorship seeks to exclude where 
selection seeks to include; selection prioritizes 

11. Concepções liberais da liberdade trabalha em termos de uma binariedade 
entre a liberdade e outra (coisa) podendo ser a opressão, supressão, censura, 
regulamentação e assim por diante. (tradução livre)
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the right of the reader to read, while censorship 
prioritizes the protection of the reader from the 
presumed effects of reading.12

Assim, estamos diante de duas claras 
alternativas, uma que envolve restrição à informação 
e a proteção de contra o discurso de ódio e, outra, 
que não envolve proteção, mas a liberdade que a 
pessoa possui de se autodeterminar, e, nesse caso, 
não há proteção, cabendo a cada um aproveitar ou 
rejeitar o conteúdo, sem a ajuda estatal.

Outra questão que se coloca, é que se 
afirmar que a liberdade de expressão deve ser 
restrita para a proteção das minorias, como bem 
salienta PETERSON (2018, p. n. d.), entretanto, a 
liberdade de expressão é de fundamental importância 
justamente para essas minorias, pois a maioria já 
possui voz ativa em um determinado grupo de 
pessoas.

E, qual é o efeito de se retirar uma publicação 
ou vídeo das plataformas sociais? Se alguém no 
conforto e na segurança de seu quarto ofende outras 
pessoas com termos manifestamente preconceituosos 
e ofensivos por meio das redes sociais, a consequência 
será a retirada do vídeo ou texto das respectivas 
plataformas. Tal fato, em tempos de internet, 
é absolutamente inútil e muitas algo que era 
desconhecido e continuaria com essa característica 
cai no conhecimento público irrestrito. Hoje em 
dia nenhum comentário ou vídeo é excluído em 
definitivo da internet. Sempre haverá uma cópia que 
será publicitada de alguma forma.

Assim, a proteção na internet para o discurso 
de ódio parece ser efetiva apenas como manifestação 
formal de indignação, pois na prática o objeto material 
do ódio continuará circulando pelas redes sociais ou 
sítios situados em locais inacessíveis da jurisdição. 
Sem contar com a circulação das informações nos 
grupos privados de trocas de mensagens.

Em uma perspectiva ampla, a liberdade de 
expressão favorece as próprias minorias. Pois quem 
está no poder é uma determinada classe, que tem 
óbvio interesse em manter se no poder e conservar 
o status quo. Quem deve ter voz ativa para proteger 
seus interesses independentemente de censura é a 
classe que está em uma situação de minoria ou de 
vulnerabilidade.

12. Enquanto a censura envolve a abordagem da literatura com a intenção de 
eliminar o que é questionável, a liberdade envolve a abordagem da literatura 
com a intenção de encontrar o que é mais excelente. A censura procura 
excluir onde a seleção procura incluir; A liberdade prioriza o direito do 
leitor de ler, enquanto a censura prioriza a proteção do leitor dos efeitos 
presumidos da leitura. (Em uma tradução livre)

Imagine que um regime autoritário eleja 
determino grupo étnico como fonte de todos os males 
e queira a eliminação deste grupo a todo custo. Tal 
intento é iniciado por meio do semeio de mentiras, 
preconceito e intolerância. É evidente que a primeira 
providência seria estabelecer um canal unilateral de 
comunicação para o regime e não dar liberdade de 
expressão para a minoria. Assim, o maior interessado 
em se manter um canal bilateral de comunicação com 
o resto da população sem restrição estatal é a própria 
minoria oprimida que terá condição de apresentar 
suas razões em face dos injustos ataques do Estado.

Uma alegoria pode ser feita com relação à 
liberdade de expressão e as minorias: O surgimento 
e crescimento do Cristianismo. Não fosse a liberdade 
de expressão que os escritores da bíblia tiveram 
(com a devida vênia a aqueles que creem em sua 
origem divina), o surgimento do Cristo não teria 
sido conhecido. Aliás quando os ensinamentos 
começaram a ser propagados o ambiente era 
extremamente desfavorável a doutrina Cristã e a 
propaga

Logo, parece ser incoerente limitar a liberdade 
de expressão em benefício de uma minoria quando 
ela é o maior interessado em mantê-la plena sem 
restrição de nenhuma espécie.

A respeito dos perigos do autoritarismo, 
ORWELL (2003, p. n. d.) adverte que “O poder 
está em infringir dor e humilhação. O poder está 
em rasgar mentes humanas em pedaços e colocá-
las juntas de volta em novas formas escolhidas por 
você mesmo. Você começa a enxergar agora o tipo 
de mundo que estamos criando?”. Todo cuidado 
com a limitação da liberdade de expressão é pouco, 
pois todos os outros direitos só são defensáveis se 
houver a necessária liberdade para tanto. E termina a 
advertência de ORWELL (2003, p. n. d.), quanto a 
um mundo sucumbido pela ditadura: “Se você quer 
uma imagem do futuro, imagine uma bota pisando 
num rosto humano - para sempre”.

CONCLUSÃO

Em pleno século XXI o tema liberdade de 
expressão continua atual e merecedor de estudo pela 
comunidade acadêmica. Especialmente no Brasil, a 
liberdade de expressão se encontra em um embate 
de polos opostos, com um lado tentando restringir 
o ponto de vista contrário. O que causa evidentes 
tentativas de cerceamento da liberdade de expressar 
pensamentos por todos os meios, especialmente, 
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a liberdade de expressão por escolha política. O 
pensamento livre é a chave do desenvolvimento 
político, econômico e social, havendo a necessidade 
de uma base abstrata que somente que só é conseguida 
por meio da captação de conceitos externos, e tais 
conceitos só são externados se houver liberdade para 
tal. As pessoas devem ter a possibilidade de analisar 
o que lhe é melhor, sem que terceiros possam lhe 
impor uma ética de pensamentos pré-moldados.

O direito brasileiro não possibilita a livre 
manifestação de opiniões de forma ampla e irrestrita. 
A nossa Constituição Federal prevê no art. 5º inciso 
V a liberdade de expressão como sendo um direito 
fundamental do ser humano, entretanto quando 
houver ofensa a dignidade da pessoa humana, 
outro direito fundamental, deve prevalecer esta em 
detrimento daquela, aplicando – se técnicas sobre 
colisão de princípios constitucionais, que só podem 
ser auferidos em cada caso concreto. Isso é assim 
porque a constituição e tratados dos quais o Brasil 
é signatário estabelecem claros limites à liberdade 
de expressão. A dignidade da pessoa humana deve 
prevalecer, afastando-se o chamado discurso de 
ódio, entre os liberais contra os marxistas, e entre os 
marxistas contra os liberais.

Não obstante a todo arcabouço dado contra 
o discurso de ódio, existem questões que devem ser 
consideradas pelos operadores do direito. A primeira 
é um alerta contra a radicalização que pode ser 
utilizada de forma política-ideológica de forma a se 
criar um ambiente que determinado pensamento 
não possa ser expresso, pois ofenderia pessoas. Isso é 
possível porque a interpretação do que é ódio passa 
por pessoas, que possuem suas próprias convicções 
e que podem ter interesses que determinada 
informação não circule nos meios sociais.

Outra questão é que os maiores interessados 
na liberdade de expressão não é a maioria que está 
no poder e sim as minorias. Logo parece ser razoável 
presumir que a liberdade de expressão não deve sofrer 
limitações, pois isso poderá prejudicar especialmente 
ao grupo social que mais necessita expressar suas 
ideias e visão de mundo, de modo a combater o 
preconceito que normalmente se abate sobre tais 
grupos.

Como se disse anteriormente, a formação 
do pensamento depende de conceitos abstratos, 
filosóficos, históricos e por fim jurídicos, e estes só 
são captados se houver a necessária liberdade para tal. 
A maior característica de regimes totalitários sempre 
foi a censura à parte contrária com intensa repressão 

as liberdades individuas e de pensamento.
Não se pode ouvidar que a liberdade de 

expressão possuí uma característica que afeta todos 
os outros direitos fundamentais. É por meio de 
manifestações, verbais, escritas, digitais, televisivas 
e radiofônicas que se promove a defesa de todos os 
outros direitos fundamentais. Constitui, portanto, 
instrumento dos demais princípios. Nesse sentido 
é razoável se dizer que sem a necessária liberdade 
de transmissão de pensamentos outros direitos são 
prejudicados.

O problema da limitação da liberdade de 
expressão está em se admitir que ela possa ser 
limitada. Por ser um direito pelo qual todos os outros 
são defendidos, quando ele começa a ser restrito 
(ainda que por uma causa nobre), no futuro se pode 
encorajar (em um ambiente propício e em um tempo 
favorável) a se manipular a narrativa da verdade por 
meio do cerceamento do ponto de vista contrário

Para se evitar isso, é necessário que o Poder 
Judiciário e o Poder Legislativo trabalhem para 
assegurar a liberdade de expressão de ambos os lados, 
assegurando que os excessos que possam ocorrer, 
sejam sancionados na esfera civil e penal, para 
garantir o exercício da liberdade de expressão, através 
da forma escrita, televisiva, radiofônica ou através da 
World Wide Web (internet).

REFERÊNCIAS

Disponível em: <https://www.youtube.com/
watch?v=EuNeqawPuuY>. Acesso em: 10 ago. 2019.

<http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/
edicoes/revista15/revista15_11.pdf>. Acesso em 10 
ago. 19.

<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1030
4312.2018.1480463>. Acesso em 10 ago. 2019.

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. 
Madri: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 
2001.

BARROSO, Luís Roberto Barroso. Fundamentos 
teóricos e filosóficos do novo direito constitucional 
brasileiro. Revista da EMERJ, v4, n. 15, 2001.

BRUGGER, Winfried. Proibição ou proteção do discurso 
do ódio? Algumas observações sobre o direito alemão e 
o americano. Trad . Maria Angela Jadim de Santa Cruz 
Oliveira. Revista de Direito Público, v. 15 n. 117, jan./
mar. 2007.

CANOTILHO, José Joaquim Gomes; Machado, 
Jónatas Eduardo Mendes; GAIO JÚNIOR, Antônio 
Pereira. Biografia não autorizada versus liberdade de 

https://www.youtube.com/watch?v=EuNeqawPuuY
https://www.youtube.com/watch?v=EuNeqawPuuY
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista15/revista15_11.pdf
http://www.emerj.tjrj.jus.br/revistaemerj_online/edicoes/revista15/revista15_11.pdf
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10304312.2018.1480463
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10304312.2018.1480463


38

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 04 – DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS

expressão. Curitiba: Juruá, 2014.

CORRÊA, Gustavo Testa. Aspectos jurídicos da Internet. 
São Paulo: Saraiva, 2000.

FARIAS, Edilsom. Liberdade de expressão e comunicação: 
teoria e proteção constitucional. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004.

FREITAS, Riva Sobrado de / Matheus Felipe de Castro. 
Liberdade de Expressão e Discurso do ódio: um exame sobre 
as possíveis limitações à liberdade de expressão. Sequência 
(Florianópolis), n. 66, p. 328, jul. 2013.

LASKI, Haroldo. Las libertas em el estado moderno. 
Tradução de Eduardo Watshaver. Buenos Aires: 1945.

MACHADO, Jónatas Eduardo Mendes. A liberdade de 
expressão. Coimbra: Coimbra, 2002. 

MAGALHÃES, José Luiz Quadros de. Direito 
constitucional: curso de direitos fundamentais. 3. Ed. 
São Paulo: Método, 2008.

MILL, John Stuart. On Liberty. Ontario: Batoche 
Books Limited, 2001.

MONDAL, Anshuman A. The shape of free speech: 
rethinking liberal free speech theory. Continuum, 2018. 
Journal of Media & Cultural Studies. Volume 32, 2018 
– Issue 4: Shifting The Terms of Debate: Speaking, 
Writing and Listening Beyond Free Speech Debates.

MONDAL, ANSHUMAN. Islam and controversy: 
The Politics of Free Speech after Rushdie. Basingtoke: 
Palgave. 2014. Kindle edition.

ORWELL, George. 1984; traduzido por Alexandre 
Hubner, Heloisa Jahn. – São Paulo: Companhia das 
Letras, 2003. Kindle edition.

PETERSON, Jordam B. 12 regras para a vida: um 
antídoto para o caos; traduzido por Wendy Campos, 
Alberto G. Streicher. – Rio de Janeiro: Alta Books, 
2018.

PETERSON, Jordam B. The vital necessity of free speech 
(are you listening, Saudis) 2018. (30m51s).

REALE JÚNIOR. Limites à liberdade de expressão. 
Revista Espaço Jurídico, Florianópolis, v. 11, n. 2, p.; 
374-401, jul./dez. 2010.

ROTHENBURG, Walter Claudius. Liberdade de 
expressão e discurso do ódio: o conflito discursivo nas 
redes sociais. 3º Congresso Internacional de Direito e 
Contemporaneidade, edição 2015.

SARMENTO, Daniel. Art. 5º, IV – é livre a 
manifestação do pensamento sendo vedado o anonimato. 
In: CANOTILHO, J.J. Gomes; SARLET, Ingo 
Wolfgang; STRECK, Lenio Luiz; MENDES, Gilmar 
Ferreira (Org.). Comentários à Constituição do Brasil. 
São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013.

SARMENTO, Daniel. Livres e iguais. Estudos de 
direito constitucional. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2006.

SILVA, José Afonso. Aplicabilidade da norma 
constitucional. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2000.

TÔRRES, Fernanda Carolina. O direito fundamental 
à liberdade de expressão e sua extensão. Revista de 
informação legislativa, v. 50, n. 200, p. 61-80, out./
dez. 2013.



GT 04 – DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS

O PAPEL DO EDUCADOR INOVADOR E A UTILIZAÇÃO DAS 
MELHORES TÉCNICAS PARA O ENSINO E A APRENDIZAGEM

THE ROLE OF THE INNOVATIVE EDUCATOR AND THE USE OF THE BEST TECHNIQUES FOR 
TEACHING AND LEARNING

Andréia Rodrigues Macedo
Mestranda em Ciências Jurídicas pela UNICESUMAR; Especialista em Direito Civil e Processo Civil.  Penal e Processo Penal, Gestão 

Educacional e Assessora Técnica Pedagógica na ESDEP/MT.

RESUMO

Com as mudanças ocorridas no cenário 
educacional observa-se a importância em refletir 
sobre as técnicas utilizadas pelos profissionais da 
educação bem como seus aspectos no que se refere 
aos direitos da personalidade. As discussões atuais 
abordam a importância dos direitos e garantias 
fundamentais, porém colocam a educação em 
segundo plano. Muitos avanços ocorreram durante a 
evolução do ensino jurídico, mas ainda o profissional 
professor não foi colocado em evidência para a sua 
formação pedagógica, para então, poder atuar como 
peça fundamental do processo, garantindo uma 
melhor qualidade de ensino e aprendizagem por parte 
de seus alunos. Desta forma, o professor inovador 
deve ter em mente que ensinar não é uma mera 
transmissão de conhecimentos. O professor deve ser 
o mediador do processo, e este deve estar centrado 
no aluno. A profissão docente vem enraizada de 
muitos desafios e alguns papéis fundamentais. Os 
profissionais devem ter consciência que ser professor 
também é profissão, ninguém nasce professor, esta 
profissão envolve técnicas de ensino, e não apenas 
conhecimentos técnicos. O professor inovador deve 
ter uma preocupação com a qualidade do Ensino 
Superior, deve ter em mente que além das técnicas 
devem exercer o papel de formador do aluno. O 
professor da área jurídica deve gerar a sua própria 
formação contínua, seja ela pessoal profissional e 
organizacional, deve ser transformador, mudar o 

foco do ensino para o aprendizado, deve fazer com 
que o aluno não seja mais um sujeito passivo, e sim 
um sujeito crítico, ativo e reflexivo. A metodologia 
utilizada foi o método indutivo dialético por meio 
de pesquisas bibliográficas.

PALAVRAS CHAVES

Técnicas; Métodos; Papel do Professor Inovador; Ensino e 

Aprendizagem; Metodologias Ativas. 

ABSTRACT

With the changes in the educational scenario, 
it is important to reflect on the techniques used by 
education professionals as well as their aspects regarding 
personality rights. Current discussions address the 
importance of fundamental rights and guarantees, 
but put education in the background. Many advances 
occurred during the evolution of legal education, but still 
the professional teacher was not put in evidence for their 
pedagogical training, so they can act as a fundamental 
part of the process, ensuring a better quality of teaching 
and learning by their students. Thus, the innovative 
teacher must keep in mind that teaching is not a mere 
transmission of knowledge. The teacher should be the 
mediator of the process, and the process should be 
student-centered. The teaching profession is rooted in 
many challenges and some key roles. Professionals should 
be aware that being a teacher is also a profession, no 
one is born a teacher, this profession involves teaching 
techniques, not just technical knowledge. The innovative 
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teacher should have a concern with the quality of higher 
education, should keep in mind that in addition to 
the techniques should play the role of student trainer. 
The legal teacher should generate his own continuing 
education, be it professional and organizational 
staff, be transformative, shift the focus from teaching 
to learning, make the student no longer a passive 
subject, but a subject critical, active and reflective. The 
methodology used was the dialectical inductive method 
through bibliographic research

KEYWORDS

Techniques; Methods; Role of the Innovative Professor; Teaching 

and learning; Active Methodologies.

INTRODUÇÃO

A Educação Brasileira encontra-se numa 
situação bastante conflituosa, mas esta situação não é 
tão atual assim. Sempre houve crises e que ao longo 
do tempo tem-se tentado pelo menos amenizar o 
cenário. Todas as instituições sociais encontram-
se neste mesmo marasmo. Na verdade, a sociedade 
no geral está atravessando um dos períodos mais 
tumultuosos de todos os tempos. 

Diante deste quadro, o ensino jurídico 
também sente os reflexos desta sociedade, os 
professores não foram preparados para o trabalho 
pedagógico necessário antes de uma aula, nem 
mesmo conhece a real necessidade social de seus 
alunos, futuros bacharéis. O professor aparece 
como transmissor de verdades absolutas, acabadas, 
imutáveis, sem a verdadeira participação de seus 
alunos. Os métodos tradicionais de ensino recebem 
muitas críticas, porém o problema está na formação 
do docente, que não conhece as técnicas necessárias 
para a sua atuação satisfatória em sala de aula. 

O aluno deve ser o ator principal no processo 
de ensino e aprendizagem, este novo perfil exige um 
novo método de ensino, devendo ser preparado para 
sua profissão e atuação social, conhecendo os avanços 
da ciência e da tecnologia. O aluno deve desenvolver 
seu raciocínio, sua criatividade e autonomia e cabe 
ao docente estar preparado para este diálogo. 

Desta forma são necessários novos paradigmas 
para o ensino do Direito, mudanças na formação 
pedagógica do professor, no interesse do aluno 
em aprender e também nas grades curriculares 
dos Cursos de Direito. Algumas possíveis soluções 
poderiam amenizar a crise no ensino jurídico, como: 
uma melhor formação pedagógica para o corpo 

docente, processo educativo inovador, com base na 
criatividade, liberdade, participação, autonomia, e 
muita iniciativa por parte dos alunos. Novas técnicas 
de ensino e aprendizagem, e a inovação por meio das 
metodologias ativas

1 CONCEITO DE TÉCNICA

A palavra “técnica” é tradicionalmente 
compreendida como o aspecto material, “a 
ferramenta” que instrumentaliza o fazer. Segundo 
o dicionário Aurélio a palavra técnica significa “s.f. 
Conjunto de métodos e processos próprios de uma 
arte, ciência ou profissão”; Verifica-se que a técnica de 
ensino, a ferramenta que viabiliza a arte de ensinar, 
de transmitir conhecimentos, orientação no sentido 
de modificar o comportamento da pessoa humana se 
subordina ao método. 

Método, segundo Lakatos “é o conjunto 
das atividades sistemáticas e racionais que, 
com maior segurança e economia, permite 
alcançar o objetivo – conhecimentos válidos 
e verdadeiros – traçando o caminho a ser 
seguido, detectando erros e auxiliando as 
decisões do cientista”.

Desta forma, observa que um método 
pode ser informado por várias técnicas. Dentre os 
métodos de abordagem podemos citar o indutivo, 
o dedutivo, o hipotético dedutivo e o dialético. 
Dentro desta perspectiva apresentam-se três 
técnicas de ensino-aprendizagem aplicadas na 
graduação em Direito, técnica dialógica, técnica 
expositiva e Técnica da atenção, todas elas devem 
ser verificadas os pressupostos, objetivos, limites e 
potencialidades. 

Neste sentido, Fincato ressaltou que os cursos 
de Direito têm se ocupado das disciplinas atreladas à 
formação profissional e deixado de lado a preparação 
para a docência. As técnicas e métodos não podem 
ser deixados de lado, pois a teoria é indissociável da 
prática, conforme Pimenta e Lima.

2 COMO SURGIRAM AS TÉCNICAS DE ENSINO

Da Antiguidade até o início do século XIX, 
nos deparamos com uma aprendizagem de tipo 
passivo e receptivo, o aluno não era visto como 
papel fundamental do processo. Aprender era quase 
exclusivamente memorizar. Achava-se que o ser 
humano era semelhante a um pedaço de cera ou 
argila úmida que podia ser modelado à vontade. 
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Na antiga Grécia Aristóteles já professava 
essa teoria, que foi retomada frequentemente, ao 
longo dos séculos, reaparecendo sob novas formas 
e imagens. A ideia difundida no século XVII, por 
exemplo, de que o pensamento humano era como se 
fosse uma tabua lisa, um papel em branco sem nada 
escrito, onde tudo podia ser impresso, é apenas uma 
variação da antiga teoria.

O ensinar a ler e a escrever era da mesma 
forma que se ensina um oficio manual ou tocar 
um instrumento musical. Por meio da repetição de 
exercícios graduados, ou seja, cada vez mais difíceis, 
o discípulo passava a executar certos atos complexos, 
que aos poucos iam se tornando hábitos. Este era o 
chamado método catequético, cuja origem remota, 
pelo menos cultura ocidental, aos antigos gregos. 

A palavra catecismo provém do termo grego 
katechein, que significa “fazer eco”. Este método 
era usado por todas as disciplinas e consistia 
na apresentação, pelo professor, de perguntas 
acompanhadas de suas respostas já prontas. O aluno 
deveria reproduzir fielmente as palavras e frases 
decoradas. A compreensão do que se falava ou se 
escrevia ficava relegada a um segundo plano. 

Vários foram os filósofos e educadores que 
exortaram os mestres, ao longo dos séculos, a dar mais 
ênfase à compreensão do que a memorização. Com 
isso pretendiam tornar o ensino mais estimulante 
e adaptado aos interesses dos alunos e às suas reais 
condições de aprendizagem. São eles:

Sócrates (século V a.C.) Para Sócrates a 
função do mestre, é apenas ajudar o discípulo a 
descobrir, por si mesmo, a verdade. Sócrates afirmava 
que os mestres devem ter paciência com os erros e as 
dúvidas de seus alunos, pois é a consciência do erro 
que os leva a progredir na aprendizagem.

João Amos Comenius (1592 – 1670). Segundo 
Comenius, dentre as obras criadas por Deus, o ser 
humano é a mais perfeita. Dada sua formação cristã, 
Comenius acreditava que o fim último do homem é 
a felicidade eterna.

Assim, o objetivo da educação é ajudar o 
homem atingir essa finalidade transcendente e 
cósmica, desenvolvendo o domínio de si mesmo 
através do conhecimento de si próprio e de todas as 
coisas. Segundo ele, 

Ao ensinar um assunto o professor deve:  
Apresentar o objeto ou ideia diretamente, 
fazendo demonstração, pois o aluno aprende 
através dos sentidos, principalmente vendo e 
tocando.
Mostrar a utilidade específica do conhecimento 

transmitido e a sua aplicação na vida diária.
Fazer referência à natureza e origem dos 
fenômenos estudados, isto é, às suas causas.
Explicar primeiramente os princípios gerais e 
só depois os detalhes.

Heinrich Pestalozzi (1746 – 1827) para ele 
a educação era um instrumento de reforma social. 
Ele pregava a educação das massas e proclamava 
que toda criança deveria ter acesso à educação 
escolar, por mais pobre que fosse seu meio que suas 
condições fossem limitadas. Na teoria educacional 
de Pestalozzi podemos encontrar as sementes da 
Pedagogia moderna. Foi ele o primeiro a formular de 
forma clara e explicita o princípio de que a educação 
deveria respeitar o desenvolvimento infantil.

Para Vygotsky, A escola tem o papel de fazer 
a criança avançar em sua compreensão do mundo a 
partir do seu desenvolvimento já consolidado e tendo 
como meta, etapas posteriores ainda não alcançadas.

John Dewey (1859 – 1952) A concepção que 
Dewey tinha do homem e da vida, e que serve de 
base à sua pedagogia, é de que a ação é inerente à 
natureza humana. A ação precede o conhecimento 
e o pensamento. Antes de existir como ser pensante, 
o homem é um ser que age.   A teoria resulta da 
prática. Logo o conhecimento e o ensino devem estar 
intimamente relacionados à ação, à vida prática, à 
experiência. O saber tem caráter instrumental: é um 
meio para ajudar o homem na sua existência, na sua 
vida prática.

Tendo em vista as transformações que 
ocorreram na sociedade, principalmente no século 
XX, destacou-se a ideia de técnica. Técnica de ensino 
remete-se ao tecnicismo e este à tecnologia que está 
associada ao desenvolvimento. No Brasil, o emprego 
do tecnicismo despontou nos anos 70.

Como se deve escolher a melhor técnica 
de ensino? A técnica de ensino não é um método 
concreto, ou uma receita que garanta sucesso sempre 
que aplicada. Algumas técnicas, dependendo do 
ambiente, se tornam inadequadas para a realidade. 
Dessa forma, alguns fatores devem ser levados 
em conta na hora da escolha de uma técnica, são 
eles: as diferenças entre os alunos (idade, contexto 
sociocultural, aptidões; Interesses e necessidades dos 
alunos (atuais e futuros). Quando a técnica de ensino 
é implantada ela depende de alguns fatores como: - 
daquele que a emprega; - dos objetivos a alcançar; 
- dos tipos de pessoas a que se destina; - do conteúdo 
a ser tratado; - do momento em que a técnica será 
aplicada.
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3 PERFIL DO PROFESSOR DO CURSO DE DIREITO

O perfil pedagógico do professor de Direito é 
apenas um dos fatores que obsta o sucesso da qualidade 
do ensino. O ensino do Direito além de estar voltado 
à pratica profissional, deve ter uma compreensão de 
mundo, voltado ao empreendedorismo jurídico, 
ou seja, profissionais preparados com perspectiva 
de desenvolvimento pessoal baseada em padrões 
coletivos de consciência social e humana. 

O aluno de graduação deve repensar o nível de 
dedicação e de atualização que está disponibilizando 
para seu aprendizado. Já o professor deve repensar 
sobre sua responsabilidade, não só pelo conhecimento 
transmitido, mas também sobre sua qualidade. 
Deve compreender que apenas o seu conhecimento 
técnico não garante um aprendizado satisfatório por 
parte do aluno.

Quando o conhecimento é repassado sem 
didática e metodologia, inferior ao que o mercado 
exige, a culpa deixa de ser do aluno, para ser de 
exclusividade do professor, pois embora conheça 
muito sobre sua matéria não consegue transmiti-la aos 
discentes. Daí a importância da formação pedagógica 
para os profissionais docentes do Curso de Direito.

Segundo Paulo Freire,

A reflexão crítica da prática é uma exigência da 
relação teoria/ prática, sem a qual a teoria irá 
virando apenas palavras, e a prática, ativismo.
Há um processo a ser considerado na 
experiência permanente do educador. No dia-
a-dia ele recebe os conhecimentos – conteúdos 
acumulados pelo sujeito, o aluno, que sabe e 
lhe transmite.

Neste sentido, ensinar não é transferir 
conhecimentos, conteúdos, nem formar é ação pela 
qual um sujeito criador dá forma, alma a um corpo 
indeciso e acomodado. O autor diz que: Só existe 
ensino quando este resulta num aprendizado em 
que o aprendiz se tornou capaz de recriar ou refazer 
o ensinado, ou seja, em que o que foi ensinado foi 
realmente aprendido pelo aprendiz.

3.1- PERFIL DO PROFESSOR INOVADOR 

Este profissional deve primar em primeiro 
lugar pela rigorosidade metodológica, deve ser 
democrático, crítico, em sua prática docente, deve 
forçar a capacidade de crítica do educando, sua 
curiosidade, sua insubmissão, para isso, ele precisa 
ser um educador criador, instigador, inquieto, 
rigorosamente curioso, humilde e persistente. 

Segundo Paulo Freire, “Educador e educandos, lado 
a lado, vão se transformando em reais sujeitos da 
construção e da reconstrução do saber”.

Desta forma que o autor enfatiza que: 

Ensinar, aprender e pesquisar lidam com dois 
momentos do ciclo gnosiológico: o momento 
em que se ensina e se aprende o conhecimento 
já existente, e o momento em que se trabalha 
a produção do conhecimento ainda não 
existente. É a prática da “do-discência”: 
docência- discência e pesquisa.

 Em segundo lugar, este docente deve 
perceber que ensinar exige pesquisa, que não há 
ensino sem pesquisa, nem pesquisa sem ensino, 
assim apregoa Freire: “Enquanto ensino continuo 
buscando, reprocurando. Ensino porque busco, 
porque indaguei, porque indago e me indago. Educo 
e me educo.” 

Deve se preocupar, em terceiro lugar com o 
respeito aos saberes do discente, pois estes foram 
construídos socialmente por meio das práticas 
comunitárias. É necessário fazer um diagnóstico 
e discutir com eles a razão de ser de alguns saberes 
em relação ao ensino dos conteúdos. Discutir os 
problemas por eles vividos. Desta forma, estabelecer 
uma intimidade entre os saberes curriculares 
fundamental aos alunos e a experiência social que 
eles têm como indivíduos. 

 Em quarto lugar, este profissional deve 
preocupar-se em ensinar com criticidade, estética 
e ética. Somos seres históricos – sociais, capazes 
de comparar, valorizar, intervir, escolher, decidir, 
romper e por isso, nos fizemos seres éticos. Freire nos 
diz que:

Só somos porque estamos sendo. Transformar 
a experiência educativa em puro treinamento 
técnico é amesquinhar o que há de 
fundamentalmente humano no exercício 
educativo: o seu caráter formador. Se se respeita 
a natureza do ser humano, o ensino dos 
conteúdos não pode dar-se alheio à formação 
moral do educando. Divinizar ou diabolizar a 
tecnologia ou a ciência é uma forma altamente 
negativa e perigosa de pensar errado.

Desta forma, o professor inovador deve ter em 
mente que ensinar não é uma mera transmissão de 
conhecimentos. O professor deve ser o mediador do 
processo, e este deve estar centrado no aluno.

3.2 O PAPEL DO PROFESSOR 

O papel deste profissional, que é considerado 
um líder é formar novos líderes. Algumas premissas 
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são de fundamental importância para que possamos 
alcançar uma educação de qualidade e satisfatória. A 
primeira premissa que temos que ter em mente é a 
motivação, só um professor motivado irá trabalhar 
de forma diferenciada com seus alunos. Além da 
motivação do professor é necessário observarmos a 
motivação do aluno. 

As aulas devem ser motivadoras, centradas 
no dia a dia dos alunos, observando as situações 
cotidianas que ele vive, trazendo os seus exemplos 
e sua realidade, os conteúdos devem ter utilidade 
prática com mudanças de comportamento. O 
aluno deve perceber a verdadeira utilidade daqueles 
conteúdos em sua vida profissional, caso contrário 
pode se sentir desmotivado.

O aluno sente a necessidade de se autodirigir, 
desta forma, cabe ao facilitador sinalizar quais os 
caminhos a serem seguidos pelo aluno. Os alunos 
possuem diferenças individuais, como estilo, ritmo, 
idade, cultura, por isso respeitar esta diversidade 
é muito importante para o desenvolvimento das 
atividades, tanto do professor, quanto dos alunos.

Outro ponto importante que o professor 
deve observar é que esta ação educativa deve estar 
centrada no aluno, verificando quais as condições, 
as aspirações, as oportunidades para que possam ser 
desenvolvidas as competências. Todo o processo é 
centrado no aluno.

A profissão docente vem enraizada de 
muitos desafios e alguns papéis fundamentais. Os 
profissionais devem ter consciência que ser professor 
também é profissão, ninguém nasce professor, esta 
profissão envolve técnicas de ensino, e não apenas 
conhecimentos técnicos. O professor inovador deve 
ter uma preocupação com a qualidade do Ensino 
Superior, deve ter em mente que além das técnicas 
devem exercer o papel de formador do aluno.

Além das atividades a serem desenvolvidas 
em sala de aula o professor deve ser envolver com 
a sua Instituição de Ensino, seja nos institutos, nos 
colegiados, grupos de pesquisas, etc. Desta forma 
participará de todos os processos educacionais, 
contribuindo com a formação e qualidade dos 
currículos educacionais, inovando nos processos de 
formação.

4 OS DESAFIOS DO DOCENTE DO ENSINO 
SUPERIOR

O Professor deve possuir conhecimentos 
técnicos básicos para ingressar no Ensino Superior, 

presume-se que a formação pedagógica mínima 
ocorra na Pós-Graduação latu sensu, porém 
não é o que ocorre na maioria das vezes. Alguns 
docentes terminam esta fase sem nenhuma 
formação pedagógica, se fazendo valer apenas dos 
conhecimentos técnicos, que não suficientes para um 
ensino de qualidade.

Este profissional deve ter visão de futuro, que 
vai desde as transformações tecnológicas, visão de 
mercado, necessidades atuais e tendências do Direito. 
Além disso, deve reconhecer o aluno como parceiro 
no processo de aprendizagem, deve ser o mediador e 
não o transmissor dos conhecimentos.

O professor da área jurídica deve gerar a 
sua própria formação contínua, seja ela pessoal 
profissional e organizacional, deve ser transformador, 
mudar o foco do ensino para o aprendizado, deve fazer 
com que o aluno não seja mais um sujeito passivo, 
e sim um sujeito crítico, ativo e reflexivo. Deve ser 
multicultural, integrar as culturas, ser reflexivo, 
olhar para sua prática pedagógica, refletindo a cada 
dia. Saber atuar em equipe, oportunizar trabalhos 
interdisciplinares com os outros docentes e até 
mesmo com conteúdo.

O docente deve ser capaz de enfrentar os 
dilemas éticos da profissão, desenvolvendo o senso 
de responsabilidade e de justiça, utilizar a novas 
tecnologias, fazendo com que ela contribua para uma 
ensino mais significativo, exercer seu papel de agente 
formador, desenvolvendo função social de formação, 
conhecendo a sociedade para inserir o docente no 
processo.

5 PERFIL DO ALUNO DO CURSO DE DIREITO 

O Novo perfil de aluno Diversas mudanças 
políticas ocorreram em nosso país, mais as que tiveram 
mais repercussão foram as políticas educacionais, 
algumas delas que podemos citar são o FIES e o 
PROUNE, que de certa maneira foram criados com 
o objetivo de incentivar a população brasileira a se 
tornarem mais cultas e com um conhecimento mais 
amplo. 

Desta maneira houve uma busca incessante 
da população por obtenção de conhecimento e mais 
aprendizado, consequentemente as universidades se 
tornaram o foco desta procura, porém um aspecto 
relevante a considerar nesta mudança, é o novo perfil 
dos estudantes que ingressa no ensino superior.

Antigamente o perfil de alunos universitários 
era de jovens que tinham acabado de sair do 
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ensino médio. Atualmente, o novo perfil de alunos 
universitários não é mais constituído somente 
por adolescentes. A realidade nos mostra que este 
perfil mudou, de forma que hoje as salas de aula de 
ensino superior são constituídas por uma faixa etária 
bastante diversificada. A faixa etária deste novo perfil 
de alunos encontra-se afastados a muitos anos da sala 
de aula, ou estes são pessoas que dedicaram a sua vida 
a família e ao trabalho, fazendo com que o sonho de 
formação de ensino superior fosse deixado de lado. 

Mas o que temos que pensar é como lidar com 
estas características destes alunos, pois sabemos que 
os mesmos são pessoas que trabalham e com famílias, 
o que acaba reduzindo o tempo de estudo, fator 
importante que contribui para a evasão e também 
para a repetência. 

Apresenta-se também como perfil do aluno 
universitário a falta de interesse e comprometimento, 
a passividade e o individualismo e a falta de estudo e 
disciplina. Mas o papel do aluno não é este, é interagir, 
participar, sentir-se como parte do processo. 

Os alunos geralmente são ansiosos, desta 
forma, cabe ao professor realizar uma sondagem 
prévia e demonstrar a importância do ensino para 
eles, deve-se ganhar a confiança dos mesmos, 
detectando suas deficiências e conhecendo seu perfil, 
para que utilize do ensino contemporâneo, de caráter 
humanista.

6 PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

É frequente o uso dos substantivos “ensino” 
e “aprendizagem” para fazer referência aos processos 
“ensinar” e “aprender”. Raramente fica claro que as 
palavras se referem a um “processo” e não a “coisas 
estáticas” ou fixas. Nem sequer pode ser dito que 
correspondam a dois processos independentes ou 
separados. 

Nesse sentido, é melhor usar verbos para 
referir-se a esse processo, fundamentalmente 
constituído por uma interação entre dois organismos. 
Mas as perguntas importantes permanecem. O que é 
ensinar? O que é aprender? Como se relacionam esses 
dois processos? Que tipos de eventos constituem esses 
fenômenos? Como enxergá-los? Como produzi-los? 
Como interferir em suas características?

Paulo Freire (1971) denunciou que essas 
expressões são compatíveis com o que define uma 
“concepção bancária” de educação e não permitem 
o desenvolvimento de uma “prática educacional” 
adequada. 

Skinner (1972) comentou que a maior parte 
das definições são meras ficções verbais, convenções 
vazias que não se referem ao que acontece e sim aos 
efeitos que o uso desses termos tem sobre os ouvintes 
(outro tipo de “acontecimento” diferente daquele a 
que se referem as palavras utilizadas). 

De maneira semelhante, ocorre o mesmo 
com o que é definido por “aprender”. Expressões 
familiares parecem auto evidentes, inquestionáveis 
ou impossíveis de explicitar de outras formas 
que não as já conhecidas.  Desta forma, o ensino 
é compreendido como o ato de transmissão de 
conhecimentos pela parte que o detém – o professor 
– para a parte rasa da relação, ou seja, aquela ausente 
de qualquer conhecimento da área, qual seja o aluno.

Neste sentido, Bittar afirma que, desde a 
década de 1950, o ensino jurídico já se encontrava 
em descompasso entre o que se aprendia na 
Academia e o que se praticava na vida cotidiana 
do operador, situação esta que pode ser atribuída a 
vários fatores responsáveis pelo empobrecimento do 
ensino jurídico, dentre eles a redução a um ensino 
mecânico e técnico. 

Assim, à medida em que a sociedade evolui, 
mas, por outro lado, o conteúdo programático 
e as técnicas de ensino utilizadas nas salas de aula 
continuam as mesmas aplicadas aos primeiros cursos 
jurídicos instalados no Brasil, tem-se o início de uma 
profunda crise, pois os alunos já não se motivam 
apenas com leituras de códigos ou mesmo com 
aquele professor que apenas repassa os conteúdos dos 
livros sem acrescentar conectá-los com fatores sociais 
externos. 

Masetto destaca que a sala de aula deve ser 
ocupada efetivamente pelos dois atores, tendo em 
vista que o processo de aprendizagem necessita da 
participação de ambos para se concretizar.

Segundo Francischetto, o objetivo desta 
metodologia de ensino era, então, “[...] produzir 
indivíduos ‘competentes’ para o mercado de trabalho 
com a transmissão rápida, objetiva e eficaz de 
informações.  Assim, em linhas gerais: A educação 
jurídica sempre foi fortemente marcada pelas 
tendências liberais, em especial a tradicional e a 
tecnicista. 

Assim é possível visualizar que o ensino do 
Direito incorporou as suas características não só quanto 
à forma de trabalhar o conteúdo, com ênfase irrestrita 
na aquisição de noções e conceitos, sem maior atividade 
crítica; como também à metodologia utilizada (aula 
expositiva) e a relação professor/aluno (vertical).
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O ensino está focado no professor, ele é o 
centro das atenções, o ensino é uma mera transmissão 
de conhecimentos. O professor só se preocupa qual o 
conteúdo pré-estabelecido na ementa, os conteúdos 
determinados, a matéria a ser dada no dia e qual 
a forma de avaliação sugerida pela Instituição de 
Ensino Superior.

Já a aprendizagem, tem como foco o aluno, 
ele é o principal agente do processo. Neste contexto, 
o professor educa para as mudanças e incentiva o 
aluno a aprender, mostrando os caminhos a serem 
seguidos. Faz os seguintes questionamentos: Quais 
as expectativas dos alunos? Como o aprendizado 
pode ser significativo?  Quais estratégias são mais 
adequadas para facilitar o aprendizado?

A aprendizagem deve ser humanista, trabalhar 
com a formação e o progresso social, o aluno deve 
ser sujeito ativo, deve haver uma ação conjunta de 
fazer aula, não existe o dar aula, ou assistir aula. O 
professor é o facilitador do processo, deve tornar o 
aprendizado significativo.

Apresentam-se alguns aspectos do processo 
de aprendizagem: o primeiro deles é a motivação do 
aluno. O aluno motivado traz melhores resultados, 
é importante mostra a necessidade e utilização do 
conteúdo proposto, interagir com o aluno e despertar 
o interesse;

O segundo aspecto é a concentração, uma 
apresentação organizada, a participação significativa 
do aluno e o estímulo da interação torna a 
aprendizagem estimulante.

O terceiro aspecto é o da reação, o aluno 
deve envolver-se com a matéria a ser trabalhada, e 
o professor deve instigar o aluno a reagir, por meio 
dos exercícios, da fala, da participação e da reflexão 
crítica.

Outro aspecto, o quarto deles, é a realimentação, 
denominado também de feedback, O alunos necessita 
de um retorno de sua participação e interação, o 
docente deve dar respostas aos anseios de seus alunos, 
para que este possa dar efetividade, dar transferência 
do que aprendeu na teoria para a prática, por meio dos 
estudos de casos, dramatizações, simulações, sempre 
coma participação efetiva dos alunos.

6 A IMPORTÂNCIA DAS METODOLOGIAS ATIVAS

Muitas mudanças ocorrem na sociedade, e 
no processo educacional não poderia ser diferente. 
O ensino tradicional, ou educação formal está em 
constante evolução, porém em passos largos, com 

muitas etapas a serem revistas, entre elas a organização 
dos currículos, a metodologias, os tempos e também 
os espaços escolares.

Para Almeida e Valente (2012)

Os métodos tradicionais, que privilegiam a 
transmissão de informações pelos professores, 
faziam sentido quando o acesso à informação 
era difícil. Com a Internet e a divulgação 
aberta de muitos cursos e materiais, podemos 
aprender em qualquer lugar, a qualquer 
hora e com muitas pessoas diferentes. Isso é 
complexo, necessário e um pouco assustador, 
porque não temos modelos prévios bem-
sucedidos para aprender de forma flexível 
numa sociedade altamente conectada.

A tecnologia possui a capacidade de integrar, 
tempo, pessoas e espaço, por isso a inovação consiste 
na integração do mundo físico com o digital. 
A educação formal já está se adaptando a esta 
nova sistemática de mudanças e inovações. Isso é 
importante porque abre a escola para o mundo e o 
mundo para a escola, segundo Morin.

Precisamos romper com as práticas 
conservadoras e arcaicas, dando maior liberdade aos 
alunos na busca pela pesquisa e pelo conhecimento, 
tornando-os proativos, criativos e participativos. 
Desta forma, futuramente possam tornar-se cidadãos 
comprometidos com a sociedade, tomando decisões 
e avaliando os resultados. 

Para isso temos as metodologias ativas que são 
pontos de partida para que haja as devidas mudanças 
em nosso sistema educacional, pois com elas o 
processo de reflexão de integração, de reelaboração 
das novas técnicas acontecem

Há indicadores que nos permitem argumentar 
a favor do currículo por projetos como 
uma matriz de mudança em potencial 
para aqueles segmentos da educação 
que entendem ser necessário recuperar a 
totalidade do conhecimento e romper com 
o conservadorismo das práticas pedagógicas 
repetitivas e acríticas. (KELLER-FRANCO & 
MASSETTO, 2012, p.12).

Neste novo modelo de metodologias ativas 
de aprendizagem, o aprendizado acontece por meio 
de situações problemas e também situações reais 
vivenciadas pelos alunos, que mais tarde, poderão 
utilizar este aprendizado em sua vida profissional.

O ambiente da sala de aula precisa ser 
repensado, não se pode utilizar aquele ambiente 
encaixotado, com cadeiras enfileiradas e nuca atrás 
de nuca. Estes locais devem ser redesenhados com 
uma perspectiva inovadora, ela deve ser funcional, 
tecnológica e atrativa para o aluno. 
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Percebe-se que um dos modelos mais 
utilizados em sala de aula no que tange ao ensino 
é deixar a teoria a cargo da internet e da pesquisa e 
colocar em sala de aulas as atividades mais criativas 
e de reflexão, onde o aluno possa compartilhar seus 
conhecimentos com o mediador e seus colegas de 
sala. Isso é denominada, a aula invertida.

Para Morin,

Um bom professor pode enriquecer materiais 
prontos com metodologias ativas: pesquisa, 
aula invertida, integração sala de aula e 
atividades online, projetos integradores e jogos. 
De qualquer forma esses modelos precisam 
também evoluir para incorporar propostas 
mais centradas no aluno, na colaboração e 
personalização.

Necessita-se também abordar a relação 
existente entre as metodologias ativas e o processo 
de aprendizagem. Pozo, em seu livro “Aprendizes e 
Mestres” (2003) afirma que: 

toda situação de aprendizagem... pode 
ser analisada a partir de três componentes 
básicos: os resultados da aprendizagem, 
também chamados conteúdo, que 
consistiriam no que se aprende, ou o que 
muda como consequência da aprendizagem; 
os processos da aprendizagem, ou como se 
produzem essas mudanças; e as condições 
de aprendizagem, ou o tipo de prática que 
ocorre para pôr em marcha esses processos de 
aprendizagem.

E o mesmo autor apregoa que a aprendizagem 
na área do conhecimento compreende o 
desenvolvimento intelectual do homem em todas 
as suas operações mentais: capacidade de pensar, 
refletir, analisar, comparar, criticar, justificar, 
argumentar, inferir conclusões, generalizar, buscar 
e processar informações, compará-las, criticá-las, 
organizá-las, produzir conhecimentos, descobrir, 
pesquisar, criar, inventar, imaginar. Será muito 
pouco ou quase nada reduzir esta aprendizagem a 
ouvir algumas informações, assimilá-las para uma 
posterior reprodução quando solicitadas em uma 
prova ou trabalho.

CONCLUSÃO

O presente artigo teve como foco principal 
explanar algumas informações sobre esta temática 
tão relevante que é a Educação. O tripé fundamental 
para uma educação de qualidade é o aluno x 
conhecimento x professor. Desta feita, identificamos 
as principais técnicas utilizadas no ensino superior, 

bem como os métodos de abordagem utilizados pelo 
profissional professor.

Conceitua-se a técnica e os métodos de 
aprendizagem, que por sua vez pode ser informado 
por várias técnicas. Com isso verifica-se que os 
cursos de Direito têm se preocupado apenas com 
o conteúdo jurídico teórico, deixando de lado a 
formação pedagógica necessária para que esta teoria 
possa ter significado no mundo prático.

Aborda-se o surgimento das técnicas de ensino 
desde a antiguidade até os dias atuais, passando pelo 
ato de ler e escrever, desde a época dos jesuítas. 
Tiveram contribuições neste processo educacional 
grandes pensadores como Sócrates, Comenius, 
Pestalozzi, Aristóteles e Vygotsky, desde a concepção 
de conhecimento até o desenvolvimento humano, o 
desenvolvimento e pensamento humano.

Não se pode deixar de destacar o perfil do 
professor de ensino superior, que nos cursos de 
Direito é voltado para a técnica e prática profissional, 
esquecendo-se do ensino humanístico e para o 
desenvolvimento pessoal do aluno. 

O perfil do professor inovador vai além, ele 
prima pelo rigor metodológico, em desenvolver 
o pensamento crítico do aluno, sua criatividade e 
curiosidade. A pesquisa deve ocupar um lugar de 
destaque na vida do aluno, os conteúdos devem 
ter utilidade para a sociedade e para o aluno, 
contribuindo para a cidadania e a ética.

A profissão de docente vem enraizada de 
muitos desafios, o primeiro dele é que os profissionais 
professores não tiveram a preparação didático-
pedagógica necessárias para estar mediando o processo 
de ensino e aprendizagem. Não são professores 
profissionais e isso impossibilita o conhecimento 
de novas tecnologias e metodologias ativas para 
serem implantadas no dia a dia. Assim percebemos 
como é importante a formação pedagógica para os 
profissionais professores dos cursos de Direito.

Leva-se em consideração também o perfil dos 
alunos dos cursos de Direito. Antigamente eram 
jovens que saiam do Ensino Médio, hoje as salas de 
aulas são constituídas por diferentes faixas etárias e 
também classes sociais diferentes. Cabe ao professor 
estabelecer uma linha de técnicas de ensino que possa 
atender ao público em geral.

Preocupou-se também em falar sobre o ensino 
e a aprendizagem, o ensino está focado no professor, 
na transmissão do conhecimento. Já a aprendizagem 
está focada no aluno, que deverá estar motivado, 
concentrado e realizado pela aprendizagem oferecida.
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Desta forma, aborda-se sobre as metodologias 
ativas, da importância da tecnologia, da inversão 
dos espaços, das mudanças necessárias para facilitar 
a aprendizagem do aluno. Precisa-se romper com 
as práticas conservadoras e arcaicas. O aluno de 
participar ativamente do processo educacional.

Inicia-se pela pesquisa, a aula invertida, 
a integração com outras salas de aula, projetos 
inovadores, jogos. Abre-se para a escola o mundo e o 
mundo para a sala de aula. 
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RESUMO

O ensaio trata das definições do campo 
de eficácia dos direitos fundamentais e os limites 
e restrições que enfrenta. Devido a relevância 
das cargas de valores atingidas pelos direitos 
fundamentais e sua possível colisão com outros 
direitos, se faz necessária a adoção de limites 
técnicos dentro da ciência jurídica. A fim de 
sedimentar os elementos da análise, investigou-se o 
constitucionalismo, em sua versão contemporânea 
– o neoconstitucionalismo – e sua inter-relação com 
os direitos fundamentais. Tratou-se da definição 
desses direitos, objetivando sua melhor adequação 
ao plano investigativo e seus destinatários. Por fim, 
delimitou-se os limites e restrições propriamente e 
seu campo universal.

PALAVRAS-CHAVE
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limites aos direitos fundamentais; Colisão de direitos; 

universalidade dos direitos fundamentais.

ABSTRACT

The essay deals with the definitions of the field of 
effectiveness of fundamental rights and the limits and 
constraints it faces. Due to the relevance of the loads 
of values reached by fundamental rights and their 
possible collision with other rights, it is necessary to 
adopt technical limits within the legal science. In order 
to solidify the elements of the analysis, constitutionalism 

was investigated in its contemporary version - 
neoconstitutionalism - and its interrelation with 
fundamental rights. It was the definition of these rights, 
aiming at their best adaptation to the investigative plan 
and its recipients. Finally, the limits and restrictions 
were properly delimited and their universal field.

KEYWORDS

Fundamental rights; Constitutionalism; Neoconstitutionalism; 

limits to fundamental rights; Collision of rights; universality of 

fundamental rights.

INTRODUÇÃO

Apesar de orbitarem assunto da mais alta 
relevância no âmbito da dignidade humana, os 
direitos fundamentais não se acomodam absolutos 
na ordem jurídica. Ao contrário, são limitáveis e 
restringíveis, visto que se tratam de direitos que, 
apesar de se destinarem a totalidade dos indivíduos, 
não atingem essa totalidade na sociedade.

A temática dos direitos fundamentais evolui 
com a promulgação da Constituição brasileira de 
1988. Superando a técnica de direitos subjetivos, os 
direitos fundamentais são pressupostos inafastáveis 
de um Estado Democrático de Direito, pois buscam 
realizar valores que lhe são inerentes.

Visto que todos os indivíduos são, ao mesmo 
tempo, titulares e destinatários destes direitos, é 
compreensível que nessas relações intersubjetivas irá 
ocorrer um confronto entre os direitos fundamentais 
de uma parte e de outra.
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Depreende-se desse raciocínio que, diante 
dessas colisões entre os direitos, parte deles não 
será efetivamente concretizado. Diante disso, se faz 
necessário uma análise as circunstâncias que admitem 
o exercício dos direitos fundamentais.

1 CONSTITUCIONALISMO E OS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS

1.1 CONSTITUCIONALISMO

Movimentos de caráter constitucional 
tem origens remotas na história das sociedades 
humanas. Derivaram de movimentos naturais 
ao desenvolvimento dos sistemas sociais e suas 
governanças.

O constitucionalismo tem origem no 
liberalismo do final do século XVIII, insurgindo com 
o movimento jurídico, social, político e ideológico, 
em que se almejava assegurar direitos e garantias 
fundamentais, bem como a separação dos poderes 
em oposição ao absolutismo reinante no Antigo 
Regime (D’ALMEIDA, 2019).

Tais movimentos de caráter constitucionalista 
foram detectados desde as civilizações antigas, como 
discorre o professor Uadi Bulos:

1ª Etapa: - constitucionalismo primitivo (de 
30.000 anos a.C. até 3.000 anos a.C.); 
2ª Etapa: - constitucionalismo antigo ( de 
3000 a.C. até o século V);
3ª Etapa: - constitucionalismo medieval (do 
século V até o século XV); 
4ªEtapa: - constitucionalismo moderno (do 
século XV até o século XVIII);
5ª Etapa: - constitucionalismo 
contemporâneo (do século XVIII 
aos nossos dias); e, 6ª Etapa:-
constitucionalismo do futuro ou do 
porvir (D’ALMEIDA, 2019).

O tema das Constituições como instrumentos 
limitadores e garantidores de poderes e direitos 
atravessa toda a história da humanidade. Karl 
Loewenstein considera que a primeira Constituição 
teria surgido ainda na sociedade hebraica, com a 
instituição da “Lei de Deus” (Torah). O autor alemão 
aponta que, já naquele Estado Teocrático, a “Lei de 
Deus” limitava o poder dos governantes (chamados, 
naquela época, de “Juízes”) (FILHO, 2019).

Na antiguidade são encontrado traços de 
outros documentos de tipo constitucional, com 
prescrições acerca de direitos fundamentais, além 
do Torah. Na Grécia, já se fazia a distinção entre 
as normas fundamentais da sociedade (nomoi) e 

as meras regras (pséfismata). Naquela civilização, 
a modificação de pséfismata poderia ser feita de 
forma mais simples do que a alteração das normas 
fundamentais (nómos). Ainda há que se considerar 
a Lei das XII tábuas, no direito Romano, como 
uma previsão de direitos fundamentais, conforme 
protestado pela plebe.

Na idade média, apesar de séculos sob sombras 
do absolutismo, instrumentos jurídicos garantidores 
de direitos individuais aptos a demonstrar o 
florescimento de ideias constitucionalistas. Entre 
estes se destacam os pactos, e destes se extrai, por 
ordem de relevância, a Magna Charta Libertatum, 
de 15 de junho de 1215, tornada definitiva em 
1225, outorgada pelo Rei João, mais conhecido 
como João Sem Terra, na Inglaterra. Ela marcou o 
ressurgimento do Constitucionalismo, reconhecendo 
diversos direitos limitadores do poder estatal, dentre 
eles citam-se o habeas corpus, a limitação ao direito 
de tributar, o direito de petição, a instituição do 
júri, o devido processo legal, o princípio do livre 
acesso à justiça, a liberdade de religião, a aplicação 
proporcional das penas, direito de propriedade, entre 
outras (GONTIJO, 2019).

Já Carl Schmitt defende que a Magna Charta 
não pode ser considerada a primeira Constituição, 
pois não era igualitária em sua imposições, mas 
apenas para a elite formada por barões feudais. Dessa 
forma, a primeira Constituição propriamente dita 
seria o Bill of Rights (Inglaterra, 1688/1689), que 
previa direitos para todos os cidadãos, e não apenas 
uma classe deles.

O atual entendimento doutrinário 
constitucional busca outros objetivos (a democracia 
plena, desenvolvimento econômico sustentável, 
etc..). Todavia, não tirou de cena a defesa dos direitos 
fundamentais, ao contrário, tem buscado por estes, 
inclusive em nível mundial, sustando-o como 
matéria básica da substância constitucional.

1.2 NEOCONSTITUCIONALISMO

O movimento constitucionalista foi uma 
contraposição ao absolutismo, consubstanciado 
num equilíbrio entre o poder estatal e os direitos dos 
indivíduos.

O neoconstitucionalismo é considerado como 
a evolução do constitucionalismo no pós II guerra, 
conforme leciona Luis Flávio Gomes (GOMES, 
2019):
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Constitucionalismo contemporâneo ou 
neoconstitucionalismo: o constitucionalismo 
contemporâneo, que surge com o fim da II 
Guerra Mundial, é também chamado por 
alguns autores de neoconstitucionalismo. 
Diante das atrocidades praticadas durante este 
período histórico, questiona-se o positivismo 
jurídico. Com o neoconstitucionalismo tem-
se a dignidade da pessoa humana como núcleo 
da constituição.

É indiscutível a influência da segunda 
grande guerra mundial no desenvolvimento 
do constitucionalismo ocidental no mundo 
contemporâneo, o que o leva a denominação 
“neoconstitucionalismo”.

O Neoconstitucionalismo, fundado na 
filosofia neopositivista (pós-positivista) foi um 
movimento de transformação do Estado e do Direito, 
em especial da Constituição, que surge, na Europa, 
na segunda metade do século XX, tendo como 
um dos principais marcos o julgamento ocorrido 
na cidade de Nüremberg, Alemanha, no período 
compreendido entre 1945 e 1949 (GONTIJO, 
2019). 

Seu desenvolvimento foi determinante para 
os direitos fundamentais, o tocante às permissões 
dadas pelas constituições mundiais ao positivismo 
exacerbado levou à discussão a necessidade de 
limitações.

Neste sentido, conforme aduz Gustavo 
Binenbojm, a catástrofe mundial serviu para se 
concluir que o positivismo jurídico exacerbado, 
outrora visto como instrumento assecuratório dos 
direitos e garantias fundamentais face ao Estado, 
pode resultarem barbáries (D’ALMEIDA, 2019):

[...]a jurisdição constitucional foi se ampliando 
e fortalecendo em todo mundo ao longo 
do século XX, sobre tudo após a traumática 
experiência do nazi-facismo. A barbárie 
perpetrada pelas potências do Eixo, como 
beneplácito do legislador revelou, com 
eloquência, a imperiosa necessidade de fixação 
de limites jurídicos para a ação de todos os 
poderes públicos, inclusive os parlamentos.

Tal fato demonstra, por si só, que não basta a 
norma se revestir de uma formalidade constitucional 
se o seu conteúdo não trouxer a liberdade, a igualdade 
e a solidariedade que dela se espera. A mera condição 
de “ser lei” não mais legitimaria a ação estatal, que 
perde sua premissa irrefutável de meio assecuratório 
de estabilidade para as relações sociais em detrimento 
da ponderação destas com princípios que norteiam 
toda a ordem jurídica (D’ALMEIDA, 2019).

1.2 A INTER-RELAÇÃO DO CONSTITUCIONALISMO 
COM OS DIREITOS FUNDAMENTAIS

O constitucionalismo mantém uma relação 
exordial com os direitos fundamentais. O corolário 
de direitos básicos individuais, sociais, políticos e 
jurídicos dos indivíduos na sociedade encontram 
prescrição na própria ordem constitucional.

Sabe-se que o nascimento do 
constitucionalismo foi fundamental para a 
materialização dos direitos fundamentais.

O constitucionalismo nasceu junto às 
revoluções francesa e americana do século XVIII, 
apesar da existência de outros inúmeros documentos 
que estabelecendo direitos e limitando o Estado. 
Nesses documentos constitucionais consagrou-se 
vários direitos individuais de extrema importância 
para a vida em sociedade e que deveriam ser 
amplamente respeitados (ALVES, 2019). 

Examinados como fatores sociais, os direitos 
fundamentais consubstanciam-se num emaranhado 
de circunstâncias e causas que culminaram com o seu 
surgimento.

Portanto, no dizer de Alexandre de Morais 
(1998, p.16):

“...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 
soberana vontade popular...” (ALVES, 2019).

Ao aprofundar a análise acerca desta relação, 
acaba-se por compreender que não há como 
separar a ideia de direitos fundamentais com a do 
constitucionalismo.

O surgimento do constitucionalismo, sob 
um aspecto formal, está umbilicalmente atrelado 
à independência dos Estados Unidos da América 
(1787) e à Revolução Francesa (1791), pois, 
acabaram por fazer surgir constituições escritas 
e rígidas. Há dois pontos marcantes que devem 
ser enaltecidos nesses documentos: a organização 
do Estado e a limitação do seu poder por meio 
de direitos e garantias fundamentais (ALVES, 
2019).

2 CONCEITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS

Se apresenta como tarefa das mais difíceis a 
conceituação dos direitos humanos.
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A doutrina apresenta uma coleção dispare 
de acepções acerca do instituto, como “direitos 
humanos”, “direitos humanos fundamentais”, 
“liberdades públicas”, “direitos dos cidadãos”, “direitos 
da pessoa humana”, “direitos do Homem”, etc. Daí a 
necessidade de se fixar ponto sobre o vocábulo.

A pesquisa se pauta em parte da corrente 
doutrinária que declina acerca do termo mais 
indicado, qual seja “direitos fundamentais”. Tal 
posição é estribada pelo entendimento de Dirley 
da Cunha Jr., Paulo Gustavo Gonet Branco e 
Dimitri Dimoulis/Leonardo Martins. Isso porque a 
Constituição utiliza essa terminologia (Título II).

Com base nisso, é possível definir os direitos 
fundamentais como os direitos considerados básicos 
para qualquer ser humano, independentemente 
de condições pessoais específicas. São direitos que 
compõem um núcleo intangível de direitos dos seres 
humanos submetidos a uma determinada ordem 
jurídica.

Ainda muito importante a exposição acerca 
da dicotomia entre os direitos humanos e os direitos 
fundamentais, aonde tal diferença, para a doutrina 
abordada, já se encontra superada. Ambos os 
institutos jurídicos prescrevem sobre mesmas cargas 
de valores sociais, individuais e jurídicas1.

3 DESTINATÁRIOS DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS

3.1 PESSOAS FÍSICAS

Apesar da cultura de que os direitos 
fundamentais são universais, esta concepção deve 
ser encarada com ressalvas, visto que os direitos 
1. Assim preleciona o Professor Ingo Sarlet: Já é do conhecimento comum 

que tanto na doutrina, quanto no direito positivo (constitucional ou 
internacional), são largamente utilizadas outras expressões que não a de 
direitos fundamentais, tais como “direitos humanos”, “direitos do homem”, 
“direitos subjetivos públicos”, “liberdades públicas”, “direitos individuais”, 
“liberdades fundamentais” e “direitos humanos fundamentais”, isso apenas 
para referir algumas das mais importantes, o que apenas revela o quanto, 
pelo menos do ponto de vista terminológico, não se registra um consenso, 
inclusive quanto ao significado e conteúdo de cada termo utilizado, 
muito embora em diversos casos apenas se trate de uma eleição de rótulo 
distinto para o mesmo conteúdo. É, por outro lado, significativo que na 
literatura filosófica, na esfera política e social, mas também nos meios de 
comunicação e na literatura em geral, o termo preferido seja o de direitos 
humanos, sem que se tenha, no mais das vezes, preocupação sequer em 
traçar um marco distintivo em relação a outras categorias. Em suma, o que 
parece prevalecer, nesse contexto, é a ideia de que os direitos humanos 
são sempre fundamentais, ainda que nem isso esteja sempre claramente 
enunciado quando se fala em direitos humanos no dia-a-dia. Isso apresenta 
reflexos até mesmo do ponto de vista institucional, pois em geral o que se 
verifica é a existência e ampla difusão de comissões de direitos humanos 
(e não comissões de direitos fundamentais), assim como de organizações 
não- governamentais (ONGs) dedicadas aos direitos humanos, igualmente 
privilegiando tal opção terminológica. https://www.conjur.com.br/2015-
jan-23/direitos-fundamentais-aproximacoes-tensoes-existentes-entre- 
direitos-humanos-fundamentais, acesso em 19 de ago de 2019.

fundamentais são destinados a pessoas ou grupos 
específicos.

Ainda há que se considerar que estes direitos 
acompanham as vicissitudes histórico-culturais da 
sociedade a que se aplicam, e de onde brotam na 
semântica constitucional de cada povo. Dessa forma, 
seria irrazoável o Brasil declarar que os direitos 
fundamentais prescritos em sua Constituição 
atingem os indivíduos de todo o planeta.

Nesta esteira, o art. 5º, caput, da CF, declara 
que “...”. Uma interpretação meramente gramatical 
poderia levar à conclusão de que apenas os brasileiros 
(natos ou naturalizados) e os estrangeiros residentes 
no país seriam titulares de direitos fundamentais2.

Porém, o STF entende que estrangeiros de 
passagem pelo país também podem ser protegidos 
– embora, obviamente, não possam titularizar todos 
os direitos fundamentais (pois alguns são privativos 
de brasileiro, e outros de brasileiros natos). Nesse 
sentido: STF, 1ª Turma, RE 215.267/SP, Relatora 
Ministra Ellen Gracie.

Observe o dispositivo:

RE N. 215.267-SP
RELATORA: MIN. ELLEN GRACIE
EMENTA: Ao estrangeiro, residente no 
exterior, também é assegurado o direito de 
impetrar mandado de segurança, como 
decorre da interpretação sistemática dos 
artigos 153, caput, da Emenda Constitucional 
de 1969 e do 5o., LIX da Constituição atual. 
Recurso extraordinário não conhecido.

Em resumo, é possível dizer, então, que 
podem ser titulares de direitos fundamentais 
(pessoas físicas): a) brasileiros natos; b) brasileiros 
naturalizados; c) estrangeiros residentes no Brasil; d) 
estrangeiros em trânsito pelo território nacional; e) 
qualquer pessoa que seja alcançada pela lei brasileira 
(pelo ordenamento jurídico brasileiro).

3.2 PESSOAS JURÍDICAS

As pessoas jurídicas, e aí se incluem as pessoas 
jurídicas de direito público, também são acobertadas 
pelos direitos fundamentais. Para tanto, precisam 
estar compatibilizadas com estes na forma da lei e 
em consonância com a capacidade substantiva dada 
pela norma. 

Todavia a doutrina encontra-se dividida na 
aceitação das pessoas jurídicas como beneficiárias dos 
direitos fundamentais.
2. É a posição, com algumas peculiaridades, de Dimitri Dimoulis e Leonardo 

Martins: DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos 
Fundamentais, p. 59. São Paulo: RT, 2007.
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Não há controvérsia, entretanto, no 
entendimento de que pessoas jurídicas não possuem 
direito à liberdade de locomoção. Justamente por 
isso é que em favor delas não se pode impetrar habeas 
corpus (pois esse é um remédio constitucional que 
protege apenas a liberdade de locomoção: art. 5º, 
LXVIII).

Nesse sentido: STF, HC 92.921/BA, 1ª 
Turma, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 
de 25.09.2008. A ementa do acórdão dá a entender 
que o HC teria sido concedido, mas a leitura do 
inteiro teor revela:

“A Turma, preliminarmente, por maioria de 
votos, deliberou quanto à exclusão da pessoa 
jurídica do presente habeas corpus, quer 
considerada a qualificação como impetrante, 
quer como paciente; vencido o Ministro 
Ricardo Lewandowski, Relator”.
No entanto, conforme dicção da súmula 
227 do STJ, a jurisprudência considera que 
as pessoas jurídicas (empresas, associações, 
partidos políticos, etc.) podem pleitear 
indenização por danos morais: “A pessoa 
jurídica pode sofrer dano moral”.

Ainda, segundo melhor entendimento 
doutrinário, as pessoas jurídicas também podem 
ser vítimas crimes contra a honra, exceto injúria. 
Com efeito, calúnia e difamação atingem a honra 
objetiva (como a pessoa é vista pelos outros), o que 
é compatível com a situação das pessoas jurídicas. 
Na questão da injúria, não será cabível, visto que 
somente pode atingir a honra subjetiva da pessoa 
(autoimagem).

4 LIMITES AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Relevante observar que, para as finalidades 
do presente trabalho, não se aprofundarão nas 
especialidades dos limites, esmiuçando as diferentes 
terminologias aplicáveis as regras limitadoras, mas 
traçando, de forma linear, os institutos limitadores 
dos direitos fundamentais.

Ao tratar dos limites aos direitos fundamentais, 
Alexy (ALEXY, 2019) inicia sua explanação apontando 
que a restrição a um direito fundamental é uma ideia 
facilmente apreensível, “quase trivial”. Essa facilidade 
de compreensão talvez decorra do fato de que “há 
muito já se ultrapassou, no sistema da ciência do 
direito, a fase dos denominados ‘direitos absolutos”. A 
grande questão que diz respeito a tais restrições está na 
delimitação de seu conteúdo e extensão.

Canotilho (FREITAS, 2019) leciona que 
a tarefa inicialmente necessária para a adequada 

compreensão do tema dos limites dos direitos 
fundamentais é a busca da identificação do âmbito 
de proteção da norma jurisfundamental, o que se faz 
a partir da análise estrutural do enunciado semântico 
em que vazada, a fim de que se determine quais as 
situações de fato ou hipóteses fáticas protegidas, e 
qual a extensão de tal proteção – limites jurídicos. 
O passo seguinte é a verificação da existência de 
restrição estabelecida diretamente por normas 
constitucionais – restrição constitucional expressa 
– ou se a interpretação sistemática da Constituição 
resulta em autorizar restrições – limites imanentes 
-, ou, ainda, se a Constituição reserva ao legislador 
infraconstitucional – reserva de lei -, autorização 
para efetuar restrições ao âmbito de proteção 
constitucionalmente estabelecido.

Com a finalidade de atribuir um conceito para 
limitações, pode-se, portanto, adotar a definição de 
Novais (NOVAIS, 2019), para quem, em termos 
genéricos, a restrição pode ser conceituada como 
qualquer ação ou omissão do poder público que 
afete o direito fundamental de modo desvantajoso. 
Aí se incluem tanto os atos que dificultam o acesso 
pleno ao bem jurídico tutelado quanto aqueles que 
enfraquecem os deveres e obrigações do Estado que 
se destinam à garantia do direito fundamental.

Segundo Ingo Sarlet (SARLET, 2019), é certo 
que “todo direito fundamental possui um âmbito 
de proteção (um campo de incidência normativa 
ou suporte fático, como preferem outros) e todo 
direito fundamental, ao menos em princípio, está 
sujeito a intervenções neste âmbito de proteção.” O 
entendimento de como essas restrições se relacionam 
com os direitos restringidos pode ser direcionado 
por duas teorias distintas: a teoria interna e a teoria 
externa.

4.1 TEORIA INTERNA

A teoria interna prescreve que os limites ao 
exercício de um direito são intrínsecos ao próprio 
direito, depreendendo-se daí a terminologia 
atribuída. Dessa forma, o direito e sua restrição não 
são duas coisas distintas, mas elementos imbricados 
de uma coisa só, de modo que “a definição do 
conteúdo e da extensão de cada direito não depende 
de fatores externos” (SILVA, 2019).

Esses limites, na dicção da teoria interna, 
são denominados de limites imanentes. De forma 
subsidiária, será adequável as expressões típicas dos 
Direito Civil, aonde pode-se dizer que o exercício do 
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direito dentro de tais limites é um exercício regular 
do direito, ao passo que, ultrapassado o território dos 
limites imanentes, configura-se o abuso de direito.

Decorre desse raciocínio que, todos os limites 
ao exercício de um direito fundamental são limites 
imanentes, de modo que qualquer restrição ao seu 
conteúdo, operada pelo Poder Público, tem efeito 
meramente declaratório e não constitutivo.

Como bem observa Zanon Junior (ZANON 
JUNIOR, 2019),

A teoria também apenas aparentemente esvazia 
a necessidade de ponderação entre direitos 
constitucionais em oposição. Isto porque, 
em verdade, o que ocorre é simplesmente 
um deslocamento do sopesamento, outrora 
situado no debate sobre um direito e a sua 
restrição, para o âmbito interno da norma, 
no nível da definição dos exatos limites dos 
direitos fundamentais. E tal deslocamento é 
desaconselhável, porque implica anacronismo 
e conservadorismo alheios à plasticidade 
das relações sociais e econômicas, ao tornar 
imprescindível a fixação de um específico 
limite para o direito que, posteriormente, 
pode apresentar-se severamente restritivo 
de uma prerrogativa humana, bastando que o 
caso concreto tenha circunstâncias diferentes.

Indiscutível a dificuldade em definir o que 
está e o que não está protegido dentro de cada norma 
de direito fundamental à luz da teoria interna, 
semelhantemente ao que ocorre com a teoria do 
suporte fático restrito dos direitos fundamentais.

Na dicção lógica da teoria interna, “fatores 
de origem externa, como é o caso de restrições 
decorrentes da colisão entre princípios, são 
sempre excluídos” (SARLET, 2019), tornando 
extremamente difícil acomodar os limites imanentes 
com a exigência de sopesamento.

Fora essa dificuldade, Virgílio Afonso (SILVA, 
2019) conclui que, pela técnica da teoria interna, 
tal sopesamento é dispensável, visto que as colisões 
deixam de existir. Os estudos traçados por Alexy 
(ALEXY, 2019) concluem da seguinte forma: se 
existe um direito que garante (definitivamente) 
que determinado comportamento seja facultativo, 
qualquer norma que venha a impor a obrigatoriedade 
ou a proibição deste mesmo comportamento não 
estará restringindo o direito, mas violando-o. Não 
há, pois, espaço para a ponderação.

4.2 TEORIA EXTERNA

A teoria externa trata o direito e suas restrições 
como objetos distintos. As restrições não afetam o 

conteúdo do direito, mas apenas o seu exercício, visto 
que ocorre porque o direito em si é, prima facie, um 
direito ilimitado que, a depender das particularidades 
do caso concreto, será limitado pelas restrições que, 
repita-se, lhe são extrínsecas. (SILVA, 2019)

A ciência jurídica, dotada de métodos e 
técnicas, estabelece a relação entre direito e restrição 
a partir da necessidade de equacionar a proteção a 
diferentes bens jurídicos. Alexy (ALEXY, 2019) 
pondera que, “restringíveis são os bens protegidos 
por direitos fundamentais (liberdades/situações/
posições de direito ordinário) e as posições 
prima facie garantidas por princípios de direitos 
fundamentais.”

Seria incauto desconsiderar que as restrições 
são prescritas por normas jurídicas, necessitando, para 
sua eficácia limitadora de um direito fundamental 
que seja subsumida ao comando constitucional. 

Depreende-se, então, que sendo as restrições, 
normas, as restrições a direitos fundamentais 
podem se apresentar à sociedade tanto na forma 
de regras quanto na forma de princípios. Em 
excelente doutrina, Virgílio Afonso (SILVA, 
2019), apresenta que, usualmente, as restrições 
se operam por meio de regras de hierarquia 
infraconstitucional. Temos, por exemplo que, uma 
norma-regra proíbe alguma conduta que prima 
facie é permitida pelo direito fundamental, como 
o direito de ir e vir, limitado, no exemplo, pela 
imposição de pedágio em estradas. 

Na hipótese ventilada, é flagrante o conflito 
aparente entre regras e princípios, resolvido pelo 
sopesamento técnico, onde a regra já é resultado de 
uma atividade de sopesamento entre princípios (no 
exemplo trazido, colidem o direito à liberdade de ir e 
vir e a supremacia do interesse público).

Consoante assevera Alexy, as restrições a 
direitos fundamentais poderão também se verificam 
da colisão direta entre princípios:

Um princípio é uma restrição a um direito 
fundamental se há casos em que ele é uma 
razão para que, no lugar de uma liberdade 
fundamental prima facie ou de um direito 
fundamental prima facie, surja uma não-
liberdade definitiva ou um não direito 
definitivo de igual conteúdo. (ALEXY, 2019)

Se verificando a antinomia causadora da 
restrição, fica a cargo da atividade judicante a solução. 
A decisão judicial que estabelecer a precedência de 
um princípio sobre outro restringindo o direito terá 
a estrutura de regra (SILVA, 2014).
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4.3 TIPOS DE RESTRIÇÕES

Conforme já demonstrado, as restrições aos 
direitos fundamentais são elementos que não estão 
compondo o próprio direito, podendo assumir a 
natureza de normas-regras ou normas-princípios. 
Fora a tipificação das normas restritivas em regras 
ou princípios, pode-se classifica-las, conforme sua 
substância constitucional. De acordo com Canotilho 
(D’ALMEIDA, 2019), essas restrições podem ser 
divididas em: restrições diretamente constitucionais, 
restrições indiretamente constitucionais (reserva 
de lei restritiva) e restrições não expressamente 
autorizadas pela Constituição.

4.3.1 RESTRIÇÕES DIRETAMENTE CONSTITUCIONAIS

Versa Canotilho (D’ALMEIDA, 2019) que, 
a restrição a um direito fundamental é diretamente 
constitucional quando “é a lei constitucional que, 
de forma expressa, procede a um primeiro recorte 
restritivo do conteúdo juridicamente garantido de 
um direito fundamental.”

Este tipo de restrição se apresenta de 
forma explícita na norma Constitucional quando 
posicionadas em cláusula de exceção contida no 
próprio dispositivo que assegura o direito, como 
ocorre no inciso XI do art. 5° (a casa é asilo inviolável 
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar 
sem consentimento do morador, salvo em caso de 
flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, 
ou, durante o dia, por determinação judicial) ou 
no inciso XXXIII do art. 7° (proibição de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito 
e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze 
anos).

Observa-se que as restrições diretamente 
constitucionais encontram-se pulverizadas no texto 
constitucional.

Alexy (ALEXY, 2014) assevera que as 
restrições, quando postas em cláusula de exceção 
inserida no próprio dispositivo que assegura o 
direito, indicam de que se trata não de uma restrição 
ao direito fundamental, mas de que existam limites 
no interior dos direitos fundamentais ou limites 
imanentes. Tal entendimento se acomoda com a 
teoria interna. 

Destarte, as restrições diretamente 
constitucionais não seriam restrições, mas “apenas 
descrições daquilo que é protegido.

4.3.2 RESTRIÇÕES INDIRETAMENTE CONSTITUCIONAIS

Restrições indiretamente constitucionais são 
aquelas decorrentes de norma infraconstitucional, 
porém com previsão na Constituição. Tal previsão 
constitucional pode se dar tanto de forma subjetiva 
como objetiva, conforme observa Ingo Sarlet 
(SARLET, 2019). Isso diz respeito ao poder 
legislativo conferido pelo comando constituinte.

Nesta esteira de entendimento, ao se analisar 
o inciso I do art. 5°, o qual prescreve que “homens 
e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos 
termos desta Constituição”, se depreende que o 
comando constitucional confere ao legislador uma 
competência de igualdade entre os indivíduos da 
sociedade, sem estabelecer requisitos ou condições 
para tanto.

4.3.3 RESTRIÇÕES NÃO EXPRESSAMENTE AUTORIZADAS PELA 

CONSTITUIÇÃO

As restrições aos direitos fundamentais, 
não expressas no texto constitucional, também 
denominadas implícitas, são as que não encontram 
previsão constitucional direta e nem de reserva de lei, 
mas devem ser extraídas da consciência de que não 
existem direitos absolutos ou ilimitados.

Em precisa análise, Manoel Jorge e Silva Neto 
(SILVA NETO, 2013) observa que a possibilidade 
de inexistência de limites a um direito fundamental 
seria admitir que um direito fundamental pode ter 
prevalência absoluta sobre outro direito também 
fundamental.

4.4 AS LIMITAÇÕES AOS LIMITES

Pacificada a ideia de que os direitos 
fundamentais não são ilimitados, que encontram 
limitações e restrições no seu exercício e efetividade, 
se faz necessário estabelecer os limites a essa limitação 
de tais direitos.

Tal exame somente se encontra sentido 
ao se partir da teoria externa das restrições aos 
direitos fundamentais, visto que, do panorama 
da teoria interna, não existem restrições aos 
direitos fundamentais, mas limites que lhe são 
imanentes e que estabelecem as fronteiras do 
âmbito de proteção. Na teoria interna, essa 
delimitação é “inerente ao próprio processo de 
jusfundamentalização dos respectivos conteúdos” 
(NOVAIS, 2019). 
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Segundo Canotilho (D’ALMEIDA, 2019), a 
análise dos limites dos limites é a “3.ª instância do 
procedimento da restrição de direitos.” Na lição do 
expressivo doutrinador português, a norma restritiva 
deve preencher requisitos formais e materiais que 
asseguram a conformidade da restrição com o texto 
constitucional.

5 DIREITOS FUNDAMENTAIS LIMITADOS, 
PORÉM, UNIVERSAIS

Resta incontroverso as limitações que os 
direitos fundamentais sofrem, visto que relativos. 
Ademais, a consideração a um direito fundamental 
sofre as intempéries do tempo.

Muito bem assevera o professor João Trindade 
Cavalcante Filho (FILHO, 2019), acerca da 
adequação do tema ao tempo de aplicação:

Os direitos fundamentais são uma 
construção histórica, isto é, a concepção 
sobre quais são os direitos considerados 
fundamentais varia de época para época e de 
lugar para lugar. Na França da Revolução, 
por exemplo, os direitos fundamentais 
podiam ser resumidos a liberdade, igualdade 
e fraternidade; atualmente, porém, o 
conceito de direitos fundamentais alcança 
até mesmo questão inimaginável naquela 
época, como o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado (CF, art. 225, 
caput). Da mesma forma, a igualdade entre 
os sexos é um direito fundamental no Brasil 
(CF, art. 5º, I), mas não o é nos países de 
tradição muçulmana.

Jurisprudência: STF, Pleno, RMS 23.452/RJ, 
Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 12.05.2000, 
p. 20:

OS DIREITOS E GARANTIAS 
INDIVIDUAIS NÃO TÊM CARÁTER 
ABSOLUTO.
Não há, no sistema constitucional brasileiro, 
direitos ou garantias que se revistam de caráter 
absoluto, mesmo porque razões de relevante 
interesse público ou exigências derivadas 
do princípio de convivência das liberdades 
legitimam, ainda que excepcionalmente, 
a adoção, por parte dos órgãos estatais, 
de medidas restritivas das prerrogativas 
individuais ou coletivas, desde que respeitados 
os termos estabelecidos pela própria 
Constituição. O estatuto constitucional 
das liberdades públicas, ao delinear o 
regime jurídico a que estas estão sujeitas - e 
considerado o substrato ético que as informa 
- permite que sobre elas incidam limitações 
de ordem jurídica, destinadas, de um lado, a 
proteger a integridade do interesse social e, de 
outro, a assegurar a coexistência harmoniosa 
das liberdades, pois nenhum direito ou 
garantia pode ser exercido em detrimento da 

ordem pública ou com desrespeito aos direitos 
e garantias de terceiros.

Conforme exposto, os direitos fundamentais 
não são absolutos visto que subsumidos a um sistema 
maior, adstrito a interesses da maioria da sociedade, 
que, inclusive podem se alterar por necessidade de 
uma melhor adequação ao convívio dessa sociedade.

Todavia, importante ressaltar que esses 
direitos, apesar das limitações declinadas, não 
perdem por isso sua universalidade.

CONCLUSÃO

Conforme exposto os direitos fundamentais 
são limitados e sua eficácia restrita, conforme uma 
necessária sincronia no sistema jurídico, tanto 
constitucional quanto infra.

De fato, a própria substância do diploma 
constitucional tem o condão de controlar, limitar 
e restringir direitos e poderes. Não seria diferente 
com os direitos fundamentais, visto que até mesmo 
por uma questão de lógica, aceitar que tais direitos 
não se submetessem a um controle, seria criar um 
paradoxo. Se um determinado direito fundamental 
fosse absoluto, ele estaria subsumindo outro direito 
fundamental, possivelmente conflitante. Dessa 
forma, não seria mais ilimitado, visto que superou 
o limite de um outro direito fundamental. Dessa 
forma se estabelece o paradoxo. 

Os direitos fundamentais encontram 
destinatários entre as pessoas físicas e também 
jurídicas, privadas e públicas. As pessoas jurídicas, 
para se revestirem na condição de destinatárias desses 
direitos devem reunir os pré-requisitos necessários, 
estabelecidos pela própria norma.

A ideia de limitar os direitos absolutos beira 
a obviedade, visto que a muito se abandonou a 
conformação com “direitos absolutos”. A chave está 
na delimitação de seu conteúdo e extensão.

O cerne do presente trabalho permite 
concluir que o exame de um direito fundamental 
deve considerar, preponderantemente, a natureza e 
a estrutura da norma que o estatui: se princípio, se 
regra, se ambas conjugadas em um único enunciado 
semântico. Estabelecido tal parâmetro, é possível 
predeterminar a realidade acobertada por tal norma 
fundamental. Em sequência, pela proposta da teoria 
interna, que prescreve a necessária aplicação da dos 
limites imanentes, a fim de que do possível âmbito 
de proteção inicialmente projetado se excluam, de 
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pronto, qualquer hipótese que não apresente um 
liame com conteúdo de direito fundamental e, ainda, 
todas as hipóteses fáticas que configurem evidente e 
considerável afronta aos direitos fundamentais e bens 
constitucionalmente protegidos.
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RESUMO

O presente trabalho tem por finalidade 
conceituar os princípios basilares do Direito do 
Trabalho, alguns presentes na Constituição Federal 
de 1988 e outros presentes na Consolidação das 
Leis do Trabalho, bem como, discutir algumas 
mudanças e alterações da reforma trabalhista, com a 
apresentação de três artigos que tiveram modificação 
ou inclusão no novo texto da Lei 13.467/2017. O 
objetivo desse estudo foi verificar se as mudanças 
trazidas realmente tiveram algum impacto para os 
empregados e também para os empregadores em 
relação aos temas abordados.

PALAVRAS-CHAVE

Direito do Trabalho. Lei 13.467/2017. Princípios Constitucionais. 

Princípios Trabalhistas.

ABSTRACT

The present study purpose is to conceptuating 
the principles base of labour law, some presente in the 
Federal Constitution from 1988 and others present 
in the Consolidation of labor laws, well as, discuss 
some changes and changes in labour reform, with the 

presentation of three articles that had modified or 
included in the new text of the Law 13.467/2017. The 
aim of this study was to verify if the changes brought 
actually had some impact employees and also for 
employers in relation to the topics covered

KEYWORDS

Labor Law, Law 13.467/2017, Constitutional Principle, Labor 

Principle.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo, 
apresentar alguns artigos da CLT e suas alterações 
com a reforma trabalhista sob uma análise dos 
princípios que regem o direito do trabalho, com base 
na Constituição Federal, que dedicou alguns artigos 
para garantir o direito dos trabalhadores tais como 
o princípio da dignidade humana, a valorização 
do trabalho e a vedação do retrocesso social. Já na 
Consolidação das Leis do Trabalho tais princípios e 
proteções são mais expressivos como o princípio da 
norma mais favorável, princípio da irrenunciabilidade 
e o princípio da primazia da realidade.

Princípios são regras em sentido amplo, 
que regem o sistema jurídico e norteiam referido 
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ordenamento. No Direito do Trabalho os princípios 
têm a finalidade de garantir aos trabalhadores 
proteção, tendo em vista a hipossuficiência do 
empregado diante do empregador.

Ao longo deste trabalho, pretende-se 
esmiuçar além dos princípios mais relevantes da 
relação laboral, 3 (três) artigos da CLT que tiveram 
modificações com a reforma trabalhista – advinda 
com a lei 13.467/2017.

1 PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DIREITO 
DO TRABALHO

Princípios Constitucionais do Direito do 
Trabalho são princípios que visam à proteção dos 
trabalhadores e estão previstos na Constituição 
Federal, alguns deles previstos expressamente, como 
a dignidade da pessoa humana no art. 1º, III, da 
CF/88 e a valorização do trabalho e emprego que se 
encontra explícito em vários artigos da Constituição, 
porém verifica-se que há princípios que não estão 
expressos, mas são utilizados no ordenamento 
jurídico, como o princípio da vedação do retrocesso 
social.

A seguir vamos analisar os princípios 
constitucionais que a própria Constituição resguarda 
aos trabalhadores.

1.1 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

O princípio da Dignidade da pessoa humana 
está previsto no art. 1º, III, da Constituição Federal:

Art. 1º A República Federativa do Brasil, 
formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui- 
se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos:
[...]
III- A dignidade da Pessoa Humana.

Este princípio constitucional significa 
o conjunto de valores para garantir os direitos 
fundamentais a todos os cidadãos.

Interessante trazer o conceito de dignidade da 
pessoa humana segundo Sarlet (1988, p.60).

Temos por dignidade da pessoa humana 
a qualidade intrínseca e distintiva de cada 
ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e 
da comunidade, implicando, neste sentido, um 
complexo de direitos e deveres fundamentais 
que assegurem a pessoa tanto contra todo 
e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as 
condições existenciais mínimas para uma 

vida saudável, além de propiciar e promover 
sua participação ativa e co-responsável nos 
destinos da própria existência e da vida em 
comunhão com os demais seres humanos.

A dignidade da pessoa humana é um direito 
inerente do homem, e, portanto, é considerado o 
centro do ordenamento jurídico, pois, nenhuma 
norma, pode ferir tal princípio, cabe aqui destacar 
que o princípio da dignidade da pessoa humana 
possui características singulares, conforme Walber de 
Moura Agra (2018, p.156).

Dessa relevância advêm suas características: 
inata, inalienável e absoluta. Inata porque não 
depende de qualquer tipo de condição para 
sua realização, seja jurídica ou metajurídica. 
Inalienável em razão de que não pode ser 
cedida, nem mesmo por meio de contrato 
ou por livre vontade. Absoluta, pois não 
pode ser objeto de mitigação, a não ser em 
casos específicos em que haja necessidade de 
compatibilização, adequando-se ao princípio 
da proporcionalidade.

Tal princípio é inerente de qualquer ser 
humano, e não abrange apenas o direito individual 
do ser humano, está inserido também nos direitos 
sociais, e um dos mais importantes da esfera 
trabalhista.

Inteiramente ligado aos contratos de trabalho 
este princípio fundamental é primordial, tendo em 
vista que o homem necessita do trabalho para ter o 
mínimo existencial e por fim, dignidade e acima de 
tudo que seus direitos e valores devem ser respeitados.

1.2 PRINCÍPIOS DA VALORIZAÇÃO DO TRABALHO E 
DO EMPREGO

A valorização do trabalho e do emprego esta 
inserido em diversos artigos da Constituição Federal.

Pode-se verificar no artigo 1º, IV da Carta 
Magna, que estabelece o valor social do trabalho 
como um dos princípios fundamentais do Estado 
Democrático de Direito.

Já no artigo 6º da CF/88 diz respeito aos 
direitos sociais, e determina que o trabalho é um 
direito social, no artigo 7º elenca vários incisos com os 
direitos e proteções aos trabalhadores, além de outros 
que visem a melhor condição social do cidadão.

Ademais temos a artigo 170 também da 
Constituição Federal que dispõe que a ordem 
econômica fundada na valorização do trabalho tem a 
finalidade de assegurar uma existência digna a todos, 
e por fim no artigo 193 temos a ordem social baseado 
no primado do trabalho.
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Assim sendo, pode-se observar que a 
valorização do trabalho e emprego é um princípio 
fundamental, um direito social, e está presente na 
ordem social e na ordem econômica.

Este princípio está entrelaçado com o 
princípio da dignidade da pessoa humana, pois visa 
proteger os direitos dos trabalhadores.

Como descrito por Walber de Moura Agra 
(2018, p.816)

A explicitação de se garantir a busca do pleno 
emprego como objetivo constitucional serve 
para densificar essa prerrogativa, conferindo 
a sua força normativa maior grau de eficácia. 
Todavia, se essa não fosse a opção do 
legislador constituinte, a proteção se daria de 
modo implícito, tomando-se como vetores o 
princípio da dignidade da pessoa humana, da 
função social da propriedade, da valorização 
do trabalho humano e do direito social ao 
trabalho.

Desta forma, podemos verificar que a 
Constituição Federal de 1988, também chamada 
de Constituição Cidadã, elenca artigos que visam à 
valorização de trabalho e a busca pelo pleno emprego, 
para tentar reduzir as desigualdades e assim tentar 
assegurar sob os ditames dos direitos sociais e dos 
princípios fundamentais uma existência digna.

1.3 PRINCÍPIOS DA VEDAÇÃO DO RETROCESSO 
SOCIAL

O princípio da vedação do retrocesso social 
não tem previsão expressa na Constituição Federal 
de 1988, referido princípio é resultado da construção 
histórica, jurisprudencial e de doutrinas.

Nas palavras de Geraldo Magela Melo (p. 65).

O princípio da vedação ao retrocesso é uma 
garantia constitucional implícita decorrente 
do denominado bloco de constitucionalidade, 
tendo sua matriz axiológica nos princípios 
da segurança jurídica, da máxima efetividade 
dos direitos constitucionais e da dignidade 
da pessoa humana, mas se constitui em um 
princípio autônomo, com carga valorativa 
eficiente própria. Tal princípio alude a ideia 
de que o estado após ter implementado um 
direito fundamental não pode retroceder, ou 
seja, não pode praticar algum ato que vulnere 
um direito que estava passível de fruição, sem 
que haja uma medida compensatória efetiva 
correspondente.

Este princípio atua como segurança jurídica, 
impondo limites ao Legislador de cercear direitos 
fundamentais e sociais já adquiridos, entretanto tal 
princípio, assim como os demais não tem caráter 

absoluto, e quando da sua aplicação deve ser de 
forma razoável e proporcional, sempre verificando se 
não há embate entre normas constitucionais.

A vedação do retrocesso social, mesmo 
não estando explícita na Carta Magna, encontra 
respaldo em alguns preceitos constitucionais, como 
o princípio da dignidade humana, o princípio da 
segurança jurídica, o Estado Democrático de Direito 
e o princípio da máxima eficácia e efetividade das 
normas definidoras de direitos fundamentais.

Desta forma, este princípio busca 
essencialmente preservar os direitos já adquiridos.

2 PRINCÍPIOS ESSENCIAIS DO DIREITO DO 
TRABALHO

O Direito do Trabalho por ser um ramo 
específico do Direito, possui seus próprios princípios.

Entretanto, apesar de haver vários princípios 
do Direito do Trabalho, aborda-se apenas três, que 
se deduz serem os essenciais para o desenvolvimento 
da relação jurídica existente na área trabalhista, tais 
como os princípios da proteção e da norma mais 
favorável, da irrenunciabilidade e o princípio da 
primazia da realidade.

2.1 PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO E DA NORMA MAIS 
FAVORÁVEL

O direito do Trabalho veio através da 
Revolução Industrial, e com ela nasce à necessidade 
de proteger o trabalhador, vejamos a seguir a definição 
deste princípio segundo Luiz de Pinho Pedreira da 
Silva, (1999, p.29)

Podemos definir o principio da proteção 
como aquele em virtude do qual o Direito 
do Trabalho, reconhecendo a desigualdade 
de fato entre os sujeitos da relação jurídica 
de trabalho, promove a atenuação da 
inferioridade econômica, hierárquica e 
intelectual dos trabalhadores.

Nas palavras de Américo Plá Rodríguez (1993, 
p.28) sobre o significado destes princípios:

O princípio de proteção se refere ao 
critério fundamental que orienta o 
Direito do Trabalho, pois este, ao 
invés de inspirar-se num propósito 
de igualdade, responde ao objetivo de 
estabelecer um amparo preferencial a 
uma das partes: o trabalhador.

Esta proteção se torna indispensável, pois 
o trabalhador em sua admissão não tem condições 



60

V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade
VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade

GT 04 – DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS

de negociar seu contrato de trabalho, cabendo-lhe 
apenas por aceitar, por isso a proteção do trabalhador 
é à base do Direito do Trabalho.

Podemos desta forma verificar a desigualdade 
jurídica entre empregado e empregador, e segundo 
Cassar “A finalidade do Direito do Trabalho é a de 
alcançar uma verdadeira igualdade substancial entre 
as partes e, para tanto, necessário proteger a parte 
mais frágil desta relação: o empregado. ” (CASSAR, 
2008)

O trabalhador sempre será protegido nas 
relações contratuais de trabalho, devido a sua 
hipossuficiência, e se concretiza em três subdivisões:

a. Princípio da norma mais favorável, 
onde será aplicada sempre a norma mais 
benéfica em prol do trabalhador, não 
havendo hierarquia das leis. Nas palavras 
de Cassar “ [...] o princípio determina que, 
caso haja mais de uma norma aplicável a 
um mesmo trabalhador, deve-se optar por 
aquela que lhe seja mais favorável, sem 
se levar em consideração a hierarquia das 
normas. ” (CASSAR, 2008).

b. In dúbio pro operário: em caso de dúvida, 
beneficia-se o trabalhador. 

c. Condição mais benéfica para o 
trabalhador: neste caso são aplicadas as 
cláusulas contratuais, sendo abrangidas 
também pela legislação, doutrinas, 
enunciados e súmulas do Tribunal 
Superior do Trabalho. De acordo com 
Cassar (2008, p. 184) “Determina que 
toda circunstância mais vantajosa que o 
empregado se encontrar habitualmente 
prevalecerá sobre a situação anterior, seja 
oriunda de lei, do contrato, regimento 
interno ou norma coletiva. [...]”.

Conforme Cassar (2008, p. 195):

Este princípio, corolário do princípio da 
proteção ao trabalhador, recomenda que o 
interprete deve optar, quando estiver diante 
de uma norma que comporte mais de uma 
interpretação razoável e distinta, por aquela 
que for mais favorável ao trabalhador, já que 
este é a parte mais fraca da relação. Ou seja, 
quando emergir da norma dúvida a respeito 
da sua interpretação, desde que seja razoável, o 
exegeta deverá optar por aquela que beneficiar 
o hipossuficiente.

O princípio em análise deverá preencher dois 
requisitos para ser aplicado, quais sejam: 1) quando 

existir dúvida real e razoável, e 2) quando não estiver 
em desacordo com a vontade do legislador.

Este princípio advém da CF/88, por isso 
tamanha importância nas relações de trabalho, pois é 
uma maneira do Estado proteger o empregado.

2.2  PRINCÍPIOS DA IRRENUNCIABILIDADE

Este princípio está elencado no art. 9º da 
CLT, e visa à proteção dos direitos do trabalhador, ou 
seja, os direitos dos trabalhadores são irrenunciáveis, 
o trabalhador não pode abrir mão dos seus direitos 
adquiridos.

De acordo com Carla Teresa Martins Romar 
(2018, p.69).

Portanto, a irrenunciabilidade, que está 
vinculada à ideia de imperatividade, isto é, 
de indisponibilidade de direitos, diz respeito 
à impossibilidade de que o trabalhador prive-
se voluntariamente, em caráter amplo e por 
antecipação, de direitos que lhe são garantidos 
pela legislação trabalhista.

Tal principio é peculiar do Direito do 
Trabalho, posto que nos demais ramos do 
Direito há a possibilidade de o sujeito renunciar 
algum direito, o que até pouco tempo não era 
possível na esfera trabalhista, entretanto com a 
reforma trabalhista surgiu a figura do empregado 
hipersuficiente, que foi introduzida pelo art. 444, 
parágrafo único da CLT, que segundo a Lei é o 
empregado que é portador de diploma de curso 
superior e que perceba salário igual ou superior a 
duas vezes o limite do Regime Geral da Previdência 
Social.

Como descrito por ROMAR (2018, p. 69-
70).

Assim, aos referidos trabalhadores é permitido 
negociar condições de trabalho menos 
benéficas, em comparação com os direitos 
trabalhistas previstos na legislação, salvo 
aqueles garantidos pela Constituição Federal, 
ainda que isso signifique renúncia a tais 
direitos.

De acordo com a redação do art.444, 
parágrafo único, o acordo em relação ao empregado 
hipersuficiente terá a mesma eficácia e preponderância 
de um acordo coletivo.

Apesar deste trabalhador ser considerado 
hipersuficiente, o artigo supracitado determinou 
que a livre estipulação vai ser aplicado apenas 
nas hipóteses previstas no Art. 611 – A da 
Consolidação.
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2.3 PRINCÍPIOS DA PRIMAZIA DA REALIDADE

Trata-se de um princípio também abarcado 
pelo art. 9º da CLT, dispõe que quando houver 
confronto entre a verdade formal e a verdade real, 
deve prevalecer o que for real.

O princípio da primazia da realidade 
foi definido por Plá Rodriguez (apud SILVA, 
1999, p.205) como: ”significa que em caso de 
discordância entre o que ocorre na prática e o 
que surge de documentos e acordos se deve dar 
preferência ao primeiro, isto é, ao que sucede no 
terreno dos fatos”.

Pinho Pedreira em seu livro Principiologia do 
Direito do trabalho afirma que existem fundamentos 
e justificativas a respeito do princípio da primazia da 
realidade, segundo ele o primeiro fundamento que 
deve prevalecer é a boa-fé entre as partes do contrato 
de trabalho.

Já o segundo fundamento é a dignidade 
da atividade humana, o terceiro fundamento que 
sustenta tal principio é a desigualdade entre as partes, 
e o quarto e ultimo é a interpretação racional das 
partes.

A primazia da realidade atua tutelando a 
relação do trabalho, pois os contratos de trabalho 
podem ser considerados divergentes da realidade 
fática, podemos até citar exemplos como: a 
anotação do salário em CTPS pode ser diferente 
do que realmente é auferido pelo empregado, 
recebendo muita das vezes “por fora”, outro 
exemplo que ocorre com bastante frequência 
nas relações de emprego é o cartão-ponto, e 
anotações de horas extraordinárias  que nem 
sempre condizem com o que realmente acontece 
na prática.

Como descrito por Marques de Lima (1994, 
p. 136):

O contrato de trabalho é consensual, porém 
o seu conteúdo não institucional vai tomando 
forma diferente com o tempo. O contrato 
vai-se revelando não pela forma do pacto, 
mas pela conduta das partes contratantes. Por 
isso é que o contrato de trabalho é aquele que 
de fato existe, está existindo, não obstante 
a forma que se lhe queira atribuir por meio 
de documento. Os fatos prevalecem sobre a 
forma.

Isso não quer dizer que o que foi estipulado 
contratualmente entre as partes na admissão ou 

no decorrer da relação de trabalho não tenha o 
mesmo porte, significa dizer que o contrato de 
trabalho tem presunção relativa e se existir prova em 
contrário, prevalecerá a realidade concreta, por isso 
as testemunhas no direito do trabalho são de suma 
importância.

3 UMA ANÁLISE DAS MUDANÇAS LEGISLATIVAS 
APÓS A REFORMA TRABALHISTA SOB A ÓTICA 
CONSTITUCIONAL

A lei 13.467/2017 alterou artigos da 
Consolidação das Leis do Trabalho, além de sua 
modernização, tendo em vista que muita coisa 
mudou no país desde que a CLT foi elaborada e que 
existem várias formas de tecnologia e de empresas, 
consequentemente de trabalhos e trabalhadores a 
disposição.

Entretanto, não obstante toda essa 
modernização, as alterações dos direitos laborais 
não podem ultrapassar os ditames da Constituição 
Federal, as mudanças legislativas que ocorreram com 
a reforma trabalhista foram bem significativas, mas 
sempre com a ideia de que as alterações não teriam 
reflexos apenas na CLT, visto que diversos direitos 
trabalhistas estão contidos na CF/88, e assim sendo 
devem ser apreciados com muita cautela para não 
serem suprimidos e por consequência tornar-se 
inconstitucional.

No entanto, neste tópico há a exposição de 
três alterações provenientes da Lei 13.467/2017, tais 
quais como: o conceito de salário e alteração do Art. 
457 da CLT, o modo de extinção dos contratos de 
trabalho com a modificação do Art. 477 da CLT e 
por fim, a inclusão do Art.484-A da CLT, que trata 
da resilição em comum acordo.

4 CONCEITO DE SALÁRIO E A ALTERAÇÃO DO 
ARTIGO 457 DA CLT.

O significado de salário segundo o dicionário 
Aurélio Online é a seguinte: “Retribuição pecuniária 
do serviço executado”.

Segundo Luciano Martinez, “salário é a 
contribuição outorgada pelo empregador em virtude 
do núcleo básico de atividade correspondente à 
ocupação do empregado” (pág. 127).

Vale aqui destacar que remuneração é 
diferente de salário, pois remuneração engloba o 
salário-base mais as verbas de natureza indenizatória, 
e salário é a contraprestação fixa que o empregador 
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paga ao empregado em decorrência do contrato de 
trabalho.

Para ROMAR (2018, p. 423).

Remuneração é gênero, do qual salário é 
espécie [...]. Salário é uma das parcelas da 
remuneração, equivalente ao valor pago 
diretamente pelo empregador ao empregado 
como contraprestação decorrente da relação 
de emprego, abrangendo os períodos de 
prestação de serviços, o tempo à disposição do 
empregador e os períodos de interrupção do 
contrato de trabalho (art. 457, CLT). O valor 
do salário abrange as parcelas contraprestativas 
que o empregador paga ao empregado.

Vejamos a seguir a alteração do art. 457 da 
CLT.

A Lei 13.467/2017 alterou os §§ 1º, 2º e 
4º do artigo 457 da CLT, que dispõe a respeito das 
verbas salariais e suas parcelas.

O caput do Art. 457 não foi alterado, portanto 
as gorjetas continuam integrando o salário e assim, 
tendo seus encargos e reflexos. Temos como gorjeta a 
importância oferecida espontaneamente pelo cliente 
ao empregado, como também são consideradas 
o valor cobrado pela empresa como serviço ou 
adicional e destinado à distribuição aos empregados, 
verificamos este conceito de gorjeta na §3º do artigo 
aqui estudado.

O parágrafo 1º fixou como integrantes do 
salário além das parcelas fixas as gratificações legais, 
(aquelas previstas em lei), e as comissões pagas pelo 
empregador, ou seja, elas integram o salário e entram 
para a base de cálculo dos direitos trabalhistas como 
o 13º, RSR, férias, aviso-prévio indenizado e FGTS. 
Parcela fixa é a quantia fixa e invariável percebida 
pelo empregado, em razão do contrato de trabalho.

No dizer de ROMAR (2018, p. 438) sobre 
gratificações legais observamos o seguinte conceito:

Gratificação significa demonstração de 
agradecimento, retribuição e, no campo do 
Direito do Trabalho, originariamente tinha 
uma conotação de recompensa ou prêmio 
pago pelo empregador ao empregado, por 
mera liberalidade e sem qualquer promessa de 
repetição de pagamento.

Já no parágrafo 2º são as verbas de natureza 
indenizatória, pois elas não integram o salário e não 
será base de cálculo para fins trabalhistas, mesmo 
sendo pagas habitualmente pelo empregador, pois 
estamos falando de importância a título de ajuda 
de custo, temos como exemplo a diária de viagem, 
prêmios, abonos e o vale alimentação que não pode 
ser pago em dinheiro.

Na redação anterior as diárias de viagem que 
excediam a 50% (cinquenta por cento) do salário do 
empregado eram integradas ao salário pelo valor total 
e para efeitos indenizatórios, a partir da vigência da 
Lei 13.467/2017, seja qual for o valor das diárias de 
viagem essas não mais integram o salário.

Sobre abonos salariais vejamos o entendimento 
de Viveiros (2018, p. 231)

Sobre os abonos salariais, estes têm natureza 
singular, pois apenas são utilizados nos casos 
em que se configuram perdas ou defasagens 
salariais. Quando o empregado está recebendo 
um valor aquém do que é pago no mercado de 
trabalho para sua atividade ou profissão e existe 
uma convenção ou acordo coletivo em vista, até 
mesmo um dissídio da sua categoria para ser 
instaurado, cabe, sem dúvida, ao empregador 
recorrer ao pagamento de um abono para que 
cubra, temporariamente, aquela defasagem 
salarial. Com natureza provisória, os abonos 
devem ser caracterizados pela necessidade 
de cobrir uma perda de ganhos, até que seja 
providenciada solução definitiva. [...]

Em relação ao vale-alimentação na 
Consolidação anterior, ele não teria natureza salarial 
se estivesse consoante com as regras do Programa de 
Alimentação do Trabalhador - PAT -Lei 6.321/1976, 
entretanto com a reforma trabalhista de 2017, o vale-
alimentação não mais integra o salário e a base de 
cálculos, como também foi vedado o seu pagamento 
em dinheiro.

O parágrafo 4º esclarece que os prêmios 
passaram a ser “liberalidades”, pois na redação 
anterior, eles eram considerados salário, e agora 
passam a ser de natureza remuneratória, e, portanto, 
estão desvinculados do salário. Segundo este 
parágrafo são considerados prêmios as liberalidades 
concedidas pelo empregador em forma de bens, 
serviços ou valores em dinheiro, quando houver 
desempenho superior ao esperado.

Ademais os §§ 5º a 11 foram acrescentados 
pela Lei 13.419/2017, porém foram suprimidos pela 
Lei 13.467/2017.

5 ALTERAÇÃO NA EXTINÇÃO DO CONTRATO DE 
TRABALHO – ARTIGO 477 DA CLT.

A extinção do contrato de trabalho refere-
se ao fim da relação de emprego e pode ser de 
diversas formas, ela pode acontecer por deliberação 
do empregador, disposição do empregado, resilição 
por comum acordo, término do contrato por tempo 
determinado ou com o desaparecimento de uma das 
partes.
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Entretanto na doutrina não há unanimidade 
a respeito da classificação das hipóteses de extinção 
do contrato de trabalho. Para Gomes, Gottschalk, 
Maranhão e Süssekind apud Romar (2018, p. 554).

Não há, porém, unanimidade doutrinária a 
respeito dessa classificação: Orlando Gomes 
e Elson Gottschalk falam em resolução, 
resilição ou rescisão e caducidade; para 
Délio Maranhão, as causas de dissolução são 
resilição, resolução, revogação, rescisão e força 
maior; Arnaldo Süssekind fala em resolução, 
resilição unilateral, rescisão e extinção.

Independente da divergência doutrinária, 
a jurisprudência e o Legislador utilizam-se das 
expressões rescisão do contrato, extinção do contrato 
e término do contrato, indiferente em relação ao 
motivo que levou ao fim do contrato.

Isto posto, passemos a analisar a nova redação 
do artigo 477, da CLT.

A alteração do art. 477 da CLT se deu em seu 
caput, bem como revogou os §§ 1º, 3º, as alíneas “a” 
e “b” do §6º, o §7º, e o §9º e acrescentou os incisos 
I e II do §4º e o §10º.

Este artigo refere-se à extinção do contrato de 
trabalho e o modo pelo qual ele deve ser efetuado.

A alteração do caput foi de forma bem 
profunda, pois a antiga redação não tinha relação 
com os demais parágrafos, alíneas e incisos. Com 
a nova redação ficou claro e coerente, uma vez 
que utiliza a expressão extinção do contrato de 
trabalho e então dando conexão com o (restante 
do artigo).

As mudanças mais relevantes do art.447 da 
CLT sobreveio do caput que diz que deverá ser feita 
anotação e a comunicação aos órgãos competentes 
para requerer o seguro- desemprego e também a 
movimentação na conta do FGTS.

Outra alteração foi na extinção da assistência 
do sindicato ou de autoridade do Ministério Público 
do Trabalho para homologação das dissoluções dos 
contratos de trabalho firmados com mais de um ano 
de trabalho, neste caso foi com a revogação do § 1º 
do referido artigo.

O § 2º não foi alterado, e o 3º foi revogado.
O §4º foi alterado seu caput e também 

acrescidos às alíneas “a” e “b”, que estipula as formas 
que o pagamento deve ser efetuado, qual seja: 
na alínea “a”que seja feita em dinheiro, depósito 
bancário ou cheque visado, conforme acordo das 
partes e na alínea “b”, se o empregado for analfabeto 
o pagamento deve ser efetuado somente em dinheiro 
ou depósito bancário.

O § 5º está inalterado, já o §6º teve alteração 
em seu caput em que ficou estipulado o prazo de 10 
(dez) dias contados do término do contrato para que 
o empregador faça a entrega dos documentos que 
comprovem a extinção contratual e também para que 
efetue o pagamento dos valores constantes na rescisão 
ou no recibo de quitação, isso independentemente 
do tipo de aviso-prévio.

Estará sujeito a multa, segundo o §8º o 
empregador que efetuar o pagamento das verbas 
rescisórias fora do prazo que fora mencionado acima.

E a inovação deste artigo foi à inclusão do §10, 
que converteu a CTPS em documento hábil para 
requerer o seguro-desemprego e a movimentação 
da conta do FGTS, desde que tenha sido realizada 
a anotação e a comunicação aos órgãos competentes.

6 RESILIÇÃO EM COMUM ACORDO ATRAVÉS DO 
NOVO ARTIGO 484-A DA CLT

Este artigo é uma inovação, pois ele não existia 
na CLT anterior, e ele prevê que pode ocorrer a 
cessação do contrato de trabalho em comum acordo 
entre empregado e empregador.

A resilição ocorre quando uma das partes ou 
ambas decidem por consenso rescindir/encerrar o 
contrato.

Há a resilição unilateral, que via de regra é a 
mais utilizada, quando apenas uma das partes deseja 
encerrar o contrato.

Já a resilição bilateral, que é a novidade do 
art. 484- A da CLT, onde ambos (empregado e 
empregador) por comum acordo resolvem encerrar 
o contrato.

Conforme ROMAR (2018, p.555)

Resilição — ocorre quando as próprias partes 
desfazem o ajuste que haviam firmado. Como 
regra, decorre de mútuo acordo, mas, por 
tratar-se o contrato de trabalho de um pacto 
do qual decorrem prestações sucessivas, 
a lei autoriza sua resilição unilateral (seja 
por iniciativa do empregado — pedido de 
demissão; seja por iniciativa do empregador 
— dispensa sem justa causa). [...]

O artigo supracitado estipula que nos casos 
em que houver a resilição por comum acordo serão 
devidas as seguintes verbas trabalhistas:

Pela metade:

a. O aviso-prévio se indenizado
b. A indenização sobre o saldo do FGTS.
c. Na integralidade as demais verbas 

trabalhistas.
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Portanto, conforme a alínea “a”, se o 
trabalhador laborou 30 (trinta) dias, terá direito 
a 15 (quinze) dias de aviso-prévio se indenizado, 
e na alínea “b”, a empresa terá que pagar 20% do 
FGTS. As demais verbas como os dias trabalhados, 
as férias proporcionais e vencidas e o 13º em sua 
integralidade.

O §1º deste artigo preconiza que poderá 
haver a movimentação da conta do FGTS, e no § 
2º que a extinção por comum acordo não dá direito 
ao ingresso no programa seguro- desemprego. Esta 
modalidade de rescisão de contrato já acontecia na 
prática, só não era estipulado em lei, com a mudança 
na CLT em 2017, O artigo 484 – A da CLT, apenas 
acolheu o que já era praticado. Na visão de Viveiros 
(2018, p. 262-263).

A Lei nº 13.467/17 acolheu o que já se 
praticava no dia a dia quanto a evitar o pedido 
de demissão, que não permitia ao empregado 
acesso às indenizações e à liberação dos 
depósitos do FGTS. Amparando-se próximo 
aos instrumentos utilizados nas dispensas por 
“culpa recíproca” previstos no art. 484 da CLT, 
os acordos poderão ser formalizados com a 
paga de metade do aviso-prévio indenizado e 
quitação das demais verbas trabalhistas (férias, 
13º salário e outros créditos). Do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço, caberá 
ao trabalhador a multa de 20% e limitado 
os saques em até 80% (oitenta por cento) 
dos depósitos. Essa modalidade de extinção 
contratual não autoriza o recebimento do 
seguro-desemprego.

Tal modalidade deixa de exigir uma causa 
para a extinção do contrato, e assim respeita a livre 
estipulação e vontade de ambas as partes, com isso 
dando fim as rescisões simuladas.

CONCLUSÃO

Conclui-se então que o Direito do Trabalho 
possui princípios próprios e princípios constitucionais 
aos quais são os pilares e norteiam o ordenamento 
jurídico.

Neste sentido verifica-se que tais princípios 
mesmo com a reforma trabalhista de 2017, 
mantiveram-se intactos, ante a sua importância nas 
relações trabalhistas, pois foi diante de muitas lutas 
e conquistas que tais direitos foram adquiridos e, 
portanto, não podem ser suprimidos, e nesta seara, 
torna-se imprescindível a utilização de tais princípios 
constitucionais, bem como os essenciais do Direito 
do Trabalho para a manutenção e proteção dos 
direitos dos trabalhadores.

Havia a necessidade de alteração na CLT, 
tendo em vista que a Consolidação das Leis do 
Trabalho é uma lei antiga, de 1948, e com o passar do 
tempo à sociedade vai mudando, novas modalidades 
de emprego e de empresas vão nascendo e com elas a 
necessidade de uma norma adequada.

Portanto, a alteração do art. 457 da CLT, 
trouxe impactos tanto para o empregado quanto para 
o empregador, pois com essa nova redação, houve 
distinção nas verbas salariais e das suas parcelas. 
Neste sentido para o empregado, como consequência 
haverá a diminuição na base de cálculo dos direitos 
trabalhistas e benefícios previdenciários. Para o 
empregador, vai estimular a remuneração variável de 
natureza não salarial e sem incidir em encargos para 
a empresa.

Na extinção do contrato de trabalho a 
reforma trabalhista trouxe várias alterações e o art. 
477, da CLT trouxe aspectos positivos para ambas as 
partes, porquanto, com o novo texto, tem prazo para 
pagamento das verbas rescisórias, ajuste na forma de 
pagamento e não necessita do auxílio do sindicato 
ou do MPT para homologação das dissoluções 
trabalhistas.

A resilição em comum acordo, é uma novidade 
na Lei 13.467/2017, entretanto tal modalidade já era 
praticada e com a reforma ela foi incorporada no art. 
484 – A da CLT, apenas para regrar o acordo mútuo 
entre as partes o estipular as verbas que serão devidas, 
neste caso em comento, não haverá tantos impactos, 
pois, na prática já acontecia, e agora está estipulada 
em lei.

Assim sendo, a reforma trabalhista fez-se 
necessária diante dos avanços que vivemos, o por 
isso não resta dúvidas da importância de se tratar 
além das modificações da Consolidação das Leis do 
Trabalho, dos princípios que regem o Direito do 
Trabalho.
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RESUMO

A presente pesquisa teve como objetivo analisar 
o artigo 507-B da Consolidação das Leis do Trabalho, 
inserido pela Lei nº 13.467/2017, intitulada reforma 
trabalhista, o qual dispõe sobre o termo de quitação 
anual das obrigações trabalhista, e partir desta, 
demonstrar sua aplicabilidade nas relações de trabalho 
no que se refere ao termo de quitação anual do contrato 
de trabalho, bem como o destoamento ao Princípio 
da Indisponibilidade dos Direitos Trabalhistas, 
demonstrando que tal ato, sob a égide a qual o 
ordenamento jurídico se destina, viola os preceitos 
pelos quais o direito do trabalho foi estabelecido, bem 
como direitos fundamentais constitucionais.

PALAVRAS-CHAVE

Vínculo empregatício; Indisponibilidade das verbas trabalhistas; 

Reforma trabalhista.

ABSTRACT

This research aimed to analyze articie 507-B of 
the Consolidation of Labor Laws, inserted by Law No. 

13.467/2017, entitled labor reform, which provides 
for the annual discharge of labor obligations, and from 
this, demonstrate its applicability labor relations with 
regard to the annual discharge term of the employment 
contract, as well as the withdrawal from the Principle 
of Unavaibility of Labor Rights, demonstrating that 
such act, under the aegis to which the legal system is 
istended, violates which law has been established as well 
constitucional fundamental rights.

KEYWORDS

Employment bond; Unavailability of labor funds; Labor reform.

INTRODUÇÃO

A reforma trabalhista trouxe grande 
repercussão no cenário brasileiro e ainda há muito 
que se discutir sobre sua aplicabilidade, deste ponto 
de vista o tema abordado no artigo 507-B da CLT, 
acrescido pela Lei nº 13.467/2017 que teve como 
base a Lei nº 12.007/2009. Lei esta utilizada no meio 
comercial que determina a obrigação das pessoas 
jurídicas prestadoras de serviços encaminharem 
ao consumidor anualmente termo de quitação de 
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débitos. Para aplicação no direito do trabalho sofreu 
adaptações para se enquadrar em tal ramo legal, o 
artigo em questão dispõe sobre a possibilidade de 
realização de termo de quitação anual das obrigações 
trabalhistas, como expresso em seu caput, pode ser 
realizado na vigência ou não do contrato de trabalho 
desde que haja concordância entre empregado e 
empregador e que seja realizado perante sindicado 
da categoria.

Nesta pesquisa questiona-se os impactos dessa 
modificação legislativa sob o aspecto da violação dos 
direitos trabalhistas, em específico no que diz respeito 
aos princípios basilares do Direito do Trabalho, 
especialmente o princípio da indisponibilidade. 
Considerando a definição segundo DELGADO 
(2017) o Princípio da Indisponibilidade dos Direitos 
Trabalhistas “Ele traduz a inviabilidade técnico-jurídica 
de poder o empregado despojar-se, por sua simples 
manifestação de vontade, das vantagens e proteções que 
lhe asseguram a ordem jurídica e o contrato”.

Diante de tal ponderação, verifica-se que 
o princípio em tela, foi criado justamente para 
proteger o trabalhador, para que, em nenhuma 
circunstância, abra mão de seus direitos trabalhistas, 
o que contraria a lógica jurídica estabelecida no art. 
507- B da Consolidação das Leis do Trabalho, que 
explicita a impossibilidade de contestação judicial, 
uma vez assinado tal Termo.

Discute-se a inconstitucionalidade do 
termo de quitação por ferir além do princípio já 
mencionado, também o livre acesso à justiça, que 
é direito fundamental, previsto na Constituição 
Federal em seu artigo 5º, XXXV, e nas declarações 
internacionais de Direitos Humanos. Sendo assim, 
o termo ao coibir que a reivindicação das verbas 
ali descritas seja analisada pelo Poder Judiciário, 
expressa o cerceamento do direito de petição e do 
livre acesso à justiça, violando preceitos matrizes do 
ordenamento jurídico brasileiro.

A indisponibilidade inata aos direitos 
trabalhistas constitui-se talvez no veículo principal 
utilizado pelo Direito do Trabalho para tentar 
igualizar, no plano jurídico, a assincronia clássica 
existente entre os sujeitos da relação socioeconômica 
de emprego. (DELGADO, 2017).

Boaventura ressalta a necessidade de se 
compreender o direito como princípio e instrumento 
universal da transformação social politicamente 
legitimada, na luta contra a opressão, a exclusão, 
e criticando a visão do liberalismo que concebe a 
despolitização do direito (SANTOS, 2014).

O processo do trabalho não se volta apenas 
à solução do conflito no caso concreto, aplicando 
a norma ao fato. Tem também a obrigação de 
implementar uma política judiciária destinada à 
correção da realidade, de tal forma a impedir que 
novas agressões jurídicas, com mesmo potencial 
ofensivo, se realizem (SOUTO, 2015).

Logo, dentro desse contexto, pretende-se 
perquirir o instrumento jurídico intitulado Termo 
Anual de Quitação das Obrigações Trabalhistas 
expresso no artigo 507-B da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT), inserido pela Lei nº 13.467/2017, 
para apresentar a sociedade um panorama jurídico 
da aplicação deste instrumento, considerando os 
princípios basilares do Direito Trabalhista, bem 
como disseminar à comunidade acadêmica e à classe 
trabalhadora, informação e conhecimento a respeito 
de tal tema, sua efetivação, efeitos contratuais e 
consequências posteriores à extinção contratual. 
Transpor análise para auxiliar o trabalhador diante 
da busca de efetivação dos direitos sobre as relações 
entre empregador e empregado.

Os objetivos específicos compreendem a 
verificação das normas protetivas do trabalhador, e 
os princípios do direito trabalho. Objetiva também 
discutir os efeitos contratuais e extracontratuais 
do uso do termo de quitação anual, sem deixar de 
analisar o cerceamento dos direitos fundamentais de 
acesso à justiça, direito de petição e indisponibilidade 
das verbas alimentares.

A luz do que coaduna o Direito, o Termo de 
Quitação das Obrigações Trabalhistas, estabelecido 
com a reforma trabalhista no artigo 507-B da 
Lei nº 13.467/2017, expõe a relação empregado 
e empregador a um novo viés no que se refere 
aos direitos arduamente conquistados pelos 
trabalhadores expresso através da Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT), tendo como base o período 
histórico vivenciado na época em que tal documento 
foi aprovado, denota-se o avanço extraordinário que 
foi alcançado.

Com o intuito de analisar este novo 
instrumento jurídico, para desenvolvimento do 
projeto será adotado como metodologia o estudo 
bibliográfico, a partir da análise de doutrinas, 
jurisprudências, leis e demais documentos jurídicos 
relacionados ao tema para identificar causas, formas 
de aplicação, o relevante interesse social e estabelecer 
relação entre o referido Termo e os direitos 
trabalhistas expressos na Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Bem como os princípios basilares 
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que regem o ordenamento jurídico brasileiro com 
a perspectiva de demonstrar o impacto que tal 
documento pode geral para o trabalhador, visto 
que na relação de trabalho o mesmo é considerado 
hipossuficiente em comparação ao empregador, para 
tanto necessitando de um olhar mais minucioso com 
relação às repercussões que tal Termo pode acarretar.

Assim, aventa análise jurídica com relação a 
aplicabilidade do termo anual de quitação trabalhista 
em contraponto a efetivação dos princípios dos direitos 
trabalhistas na relação empregado e empregador, 
considerando a primazia do ordenamento jurídico 
brasileiro, bem como os princípios fundamentais 
aos quais a Lei de Consolidação Trabalhista está 
subsumida.

1 DA MODERNIZAÇÃO DOS CONTRATOS 
LABORAIS

A Lei nº 13.467/2017 foi sancionada com o 
intuito de adaptar as relações empregatícias ao século 
XXI. Com a publicação da referida lei, acarretou 
grandes mudanças no cenário trabalhista brasileiro, 
ofertando novidades que preocupam a comunidade, 
uma das inovações apresentadas em tal Lei deliberou 
o termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, 
expresso no art. 507- B da Consolidação das Leis do 
Trabalho.

Desta forma, pretende-se demonstrar os 
impactos ocasionados aos trabalhadores no ramo 
do direito do trabalho, ao afrontar alguns dos 
princípios basilares dos direitos trabalhistas, bem 
como demonstrar que tal documento quando 
lavrado sem a devida quitação das obrigações ali 
elencadas, é nulo, ou seja, o trabalhador não perde 
o seu direito sobre o que de fato lhe é devido, assim 
como dispõe o Princípio da Indisponibilidade e 
o artigo 9º da Consolidação das Leis do Trabalho, 
justamente constituído para resguardar os direitos 
dos trabalhadores expressos na referida Lei.

1.1 DA PROTEÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS 
TRABALHISTAS

Os direitos trabalhistas fazem parte de 
uma das principais áreas do direito, diante da 
hipossuficiência do trabalhador em relação ao 
empregador surgiu à necessidade de proteger 
as relações desses, objetivando a realização da 
justiça, preservando ambas as parte, e garantindo a 
igualdade material aos contratantes.

Com a abolição da escravidão, surgiu a 
necessidade de contratar mão de obra assalariada e 
estabelecer leis para a regulamentação do trabalho. 
Entre a abolição da escravidão e a Revolução de 1930 
houve algumas definições de regras para intermediar 
a relação do trabalho e capital. A Revolução de 1930 
trouxe significativas mudanças com instauração de 
algumas reivindicações dos trabalhadores. Em maio 
de 1943, estava sistematizada a Consolidação das Leis 
do Trabalho, por meio da Lei nº 5.452/43, constituída 
por decretos e normas existentes, abrangendo 
questões materiais de direitos do trabalhador, 
Justiça do Trabalho e organização sindical, com 
intuito de estabelecer maior proteção à relação entre 
empregado e empregador. Em 1988 passou a vigorar 
a nova Constituição Federal, vigente até o presente 
momento, que trouxe em seu compilado de artigos 
conteúdos embasados em direitos e deveres aplicáveis 
a todos os ramos do Direito, destaca-se que em seu 
artigo 7º expôs normas com a finalidade de melhorar 
a condição social do trabalhador, compondo rol 
taxativo a ser respeitado nas relações de trabalho.

E, no ano de 2017 houve a promulgação 
da Lei nº 13.467/2017, a fim de adaptar a Lei nº 
5.452/43 às demandas da sociedade atual, criando 
ou inovando em diversas disposições, dentre elas 
inaugurou o termo de quitação aqui debatido.

2 DO TERMO DE QUITAÇÃO ANUAL

A reforma trabalhista instituída por meio da 
Lei nº 13.467/2017, trouxe maior flexibilização na 
relação laboral, e seu respectivo artigo 507-B, fixou o 
termo de quitação anual das obrigações trabalhistas, 
conforme exposto abaixo.

Art. 507-B. É facultado a empregados e 
empregadores, na vigência ou não do contrato 
de emprego, firmar o termo de quitação anual 
de obrigações trabalhistas, perante o sindicato 
dos empregados da categoria.
Parágrafo único. O termo discriminará 
as obrigações de dar e fazer cumpridas 
mensalmente e dele constará a quitação anual 
dada pelo empregado, com eficácia liberatória 
das parcelas nele especificadas.

Trata-se de termo firmado entre empregador 
e empregado, considerando período de janeiro a 
dezembro do ano indicado, contendo um rol de 
verbas trabalhistas, dentre elas: salário, férias, 1/3 
de férias, 13º salário, FGTS mensal, FGTS do 13º 
salário, horas extras se houver, uma vez registradas 
com a anuência de ambas as partes, declaram 
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que foram devidamente recolhidas e depois de 
homologado o termo perante o sindicato da 
categoria, demonstrando a livre anuência das partes 
e a boa fé da relação contratual, tem como motivação 
afastar futuras ações judiciais.

Ainda o referido termo firmado poderá ocorrer 
durante vigência ou não do contrato de trabalho, 
sendo possível até nos casos em que o mesmo estiver 
suspenso. Cabe destacar que nos casos em que o termo 
é firmado durante a vigência do contrato de trabalho 
o empregado poderá sentir-se pressionado a assinar 
o referido termo, em razão do poder empregatício 
do empregador, evidenciando a hipossuficiência 
presente na relação trabalhista, de forma que os 
direitos trabalhistas restam prejudicados.

O termo anual de quitação das obrigações 
trabalhistas pode tornar a ser meio coercitivo, pois o 
empregado sente-se compelido a aderir, para manter/
conservar o emprego na esperança de garantir seu 
sustento. Cabe enfatizar, que depois de firmado 
o termo, o empregador pode alterar as condições 
contratuais do empregado.

De acordo com MAIOR e SEVERO (2017, 
p.298-299) quando discorrem sobre o tema, evoca 
o significado jurídico do termo quitação fazendo 
alusão aos artigos 320 e 324, ambos do Código Civil, 
que de pleno esclarece os requisitos imperativos 
para caracterizar a quitação, e com destaque para a 
necessidade primordial de ser realizada a quitação da 
pendência pelo credor para que de fato se concretize 
e produza os efeitos legais perante as partes e a 
terceiros.

Inegável que o artigo 507-B da referida lei 
possibilita a quitação pelo mencionado instrumento e 
cria um efeito liberatório. De forma que o empregado 
não terá a possibilidade de pleitear em juízo aquilo 
anteriormente firmado em termo de quitação 
anual, pois se presume a boa fé entre as partes e o 
livre consentimento na realização do instrumento. 
Cumpre destacar que a assinatura de tal documento 
é facultativa, não sendo obrigadas as partes a aderir, 
assim, caso o trabalhador não concorde em firmá-
lo o procedimento não poderá ser feito de forma 
unilateral pelo empregador.

Fato este que não tem sido observado desde 
a vigência da reforma trabalhista evidenciado pelas 
inúmeras decisões de ações trabalhistas que julgaram 
improcedentes o reconhecimento do termo por 
constatar ter sido realizado mediante imposição 
do empregador, infringindo o disposto no próprio 
artigo que embasa a elaboração de tal instrumento.

Essa característica imposta pelo legislador 
é de grande relevância, que deve ser verificado nos 
casos demandados judicialmente, pois segundo Silva 
(2017, p.69):

O dispositivo explica que o empregado tem 
a faculdade de aceitar ou não o regime de 
prestação anual de contas, de modo que 
ele pode se opor tanto ao comparecimento 
ao sindicato quanto à assinatura do termo, 
por divergir dos cálculos ou por não os ter 
entendido. Todavia, [...], ninguém é ingênuo 
a ponto de achar que este empregado terá 
autêntica autonomia da vontade: em muitos 
casos, ele poderá ser forçado a assinar o termo 
para preservar o emprego ou será informado 
calorosamente que assim funciona naquele 
estabelecimento. Trata-se de arma de elevada 
periculosidade [...].

A quitação anual das obrigações trabalhistas só 
produz efeitos aos valores das parcelas discriminadas 
neste termo, não englobando verbas não pagas e 
requeridas em momento posterior. Em razão do efeito 
liberatório, caso não haja vício de consentimento 
por parte do trabalhador, criar-se-á uma barreira, 
impossibilitando o empregado que deseja discutir 
assuntos abordados no termo perante a Justiça do 
Trabalho, pois a sua assinatura poderá representar 
renúncia à parcela de seus direitos.

Porém, sucedido e comprovado vício de 
consentimento no momento da assinatura, seja 
por fraude, coação, ameaça, violar o ordenamento 
de proteção ao trabalho, decisões das autoridades 
competentes ou acordos coletivos, tal termo poderá 
ser questionado ou invalidado na justiça, podendo 
ser pleiteadas as verbas que lhe são de direito.

Pondera a respeito da flexibilização na relação 
trabalhista Jorge Luiz Souto Maior (2017, p. 85):

O termo “flexibilização”, como já ocorrera 
na década de 90, foi utilizado como um 
eufemismo para não se perceber a realidade, 
embutida na fórmula do negociado sobre 
o legislado, de uma imposição, pela força, 
aos sindicatos, da aceitação de redução de 
direitos, mas que não aparece como tal e sim 
como efeito de uma negociação. Mas se para 
“flexibilizar” é preciso superar a lei é porque 
o que se pretende é diminuir o alcance das 
garantias legais em favor dos trabalhadores, 
pois, como se sabe, para ampliar os direitos, 
nunca houve impedimento jurídico.

Segundo Silva (2017) ao constar no parágrafo 
único a eficácia liberatória das parcelas especificadas 
no termo, o legislador objetivou afastar a análise 
do mérito nos casos que progridam para demandas 
judiciais, empoderando o sindicato da categoria ao 
atribuir eficácia aos termos por eles homologados, 
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possibilitando ao magistrado se abster ao pleito 
indicando que tal matéria já foi analisada. Silva 
(2017, p.68, grifo do autor) destaca ainda:

Não se pode chegar ao extremo de dizer que 
a homologação sindical outorga efeitos de 
coisa julgada material, pois esse manto, como 
o próprio nome está a revelar, é atributo 
exclusivo de decisões do Poder Judiciário. 
Mas não tenha dúvidas de que o propósito do 
legislador, ao empregar a expressão “eficácia 
liberatória geral”, objetiva alcançar efeitos 
equivalentes ao da coisa julgada, impondo 
ao magistrado que, caso seja demandado 
sobre a mesma matéria já analisada pelo 
sindicato, abstenha-se de julgar a matéria – e, 
portanto, declare a extinção do processo, sem 
resolução de mérito, por falta de necessidade 
da prestação jurisdicional.

Há que se ressaltar que embora o magistrado 
tenha a possibilidade de não atribuir a eficácia deste 
termo, isto penderá de prova processual, que se sabe 
nem sempre é produzida a contento nos autos. Ou, 
às vezes é impossível de ser produzida pela parte 
hipossuficiente. O que, invariavelmente terá como 
consequência, a inquestionável quitação das verbas 
ali descritas.

É nítido que a reforma trabalhista representa 
um retrocesso no que se refere aos direitos dos 
trabalhadores, em destaque o artigo 507-B, que 
destrói mais de 20 anos de luta pelos direitos 
daqueles que são mais vulneráveis nas relações de 
trabalho. Vivemos em um País onde o índice de 
desemprego, de acordo com IBGE, no segundo 
trimestre de 2019 chegou a 12% o que representa 
12,8 milhões de brasileiros desempregados, ou seja, 
corrobora o fato das pessoas que atualmente estão 
empregadas aceitarem qualquer termo imposto 
pelo empregador para garantir seu emprego e não 
ser mais um na estatística de desempregados. Tal 
artigo legaliza de forma explicita a prevalência 
do empregador sobre o empregado, se o intuito 
do legislador era diminuir as demandas judiciais, 
equivocou-se, pois cada vez mais é possível 
identificar o crescente número de ações trabalhistas, 
o que prejudicou o trabalhador, visto que nos casos 
de termo de quitação homologado, o ônus da prova 
cabe ao empregado e não mais ao empregador. Mais 
uma vez nos afastamos do cenário idealizado pela 
Carta Magna, onde há respeito mútuo nas relações 
de emprego, onde o empregado pode desempenhar 
suas funções tranquilamente sabendo que será 
devidamente remunerado e terá seus direitos 
constitucionais garantidos.

3 OS PRINCÍPIOS PROTETIVOS DO DIREITO DO 
TRABALHO

A respeito da definição dos princípios do 
direito:

[...] são ‘verdades fundantes’ de um sistema de 
conhecimento, como tais admitidas, por serem 
evidentes ou por terem sido comprovadas, 
mas também por motivos de ordem prática de 
caráter operacional, isto é, como pressupostos 
exigidos pelas necessidades da pesquisa e da 
praxis. (GARCIA, 2017, p. 54, apud REALE, 
1991, p. 299)

O ordenamento jurídico brasileiro segue a 
hierarquia das normas e na ausência destas aplicam-
se os princípios, analogia ou costumes, que também 
apresentam efeitos erga omnes, visto que o papel 
do poder judiciário é a resolução dos conflitos que 
lhes são demandados para garantir uma resposta 
à sociedade, bem como exercer o direito em sua 
concepção.

No que diz respeito ao Direito do Trabalho 
destaca GARCIA (2017, p. 54).

[...] o art. 8.º, caput, da CLT determina que 
as autoridades administrativas e a Justiça 
do Trabalho, na falta de disposições legais 
ou contratuais, devem decidir, “conforme 
o caso, pela jurisprudência, por analogia, 
por equidade e outros princípios e normas 
gerais de direito, principalmente do direito 
do trabalho”. Aliás, a aplicação subsidiária do 
“direito comum” ao Direito do Trabalho só é 
permitida, pelo parágrafo único do mesmo art. 
8.º, “naquilo em que não for incompatível com 
os princípios fundamentais deste”.

Os princípios do direito do trabalho são 
considerados matrizes que dispõem funções 
(informativa, interpretativa e interativa) e finalidades 
básicas. Possuí função informativa, pois inspira o 
legislador na criação de leis. Função interativa, visto 
que completa as lacunas existentes na lei, como 
forma de incorporação das normas caso haja ausência 
de lei específica. Função interpretativa, uma vez que 
orienta os operadores do direito na interpretação, 
cumprimento e compreensão do sistema jurídico.

Além dos princípios constitucionais basilares 
do ordenamento jurídico brasileiro, há os específicos 
relacionados ao Direito do Trabalho. GARCIA 
(2017. p.55, grifo nosso):

[...] apresenta princípios próprios, reconhecidos 
pela doutrina e aplicados pela jurisprudência, 
quais sejam: o princípio de proteção, o 
princípio da irrenunciabilidade, o princípio 
da primazia da realidade e o princípio da 
continuidade da relação de emprego.
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O princípio da proteção merece destaque, 
pois trata de ponto extremamente relevante na 
relação de emprego, qual seja, a desigualdade 
entre os polos da relação, visto que o empregado 
encontra-se crivelmente a quem economicamente 
em comparação ao empregador, ainda outro ponto 
importante é a necessidade pela manutenção do 
vínculo empregatício para custeio de suas necessidades 
básicas. Aponta GARCIA (2017, p. 56):

O polo mais fraco da relação jurídica de 
emprego merece um tratamento jurídico 
superior, por meio de medidas protetoras, para 
que se alcance a efetiva igualdade substancial, 
ou seja, promovendo-se o equilíbrio que falta 
na relação de trabalho, pois, na origem, os 
seus titulares normalmente se apresentam em 
posições socioeconômicas desiguais.

Com a reforma trabalhista, o referido 
princípio foi deveras afetado, assim como reflete 
ROMAR (2018, p.65):

[...] A Reforma Trabalhista adota 
posicionamento no sentido de considerar 
que o trabalhador tem condições de 
negociar diretamente com o empregador 
em diversos aspectos decorrentes da relação 
de emprego, não entendendo aquele como 
parte economicamente mais fraca da 
relação, e afastando, portanto, o conceito de 
hipossuficiência.

Posicionamento este que preocupa os 
doutrinadores e profissionais atuantes na área, 
pois com estas mudanças afasta a classificação de 
hipossuficiência, baseadas em critérios descabidos, 
considerando o contexto social e econômico atual, 
elevando o empregado, pelo menos aos olhos da 
lei, ao mesmo nível de igualdade de condições do 
empregador. Conclui ROMAR (2018, p.68):

Assim, a análise do que é condição mais 
benéfica restou relativizada, já que o conceito 
de mais benéfico deixou de ser considerado 
pelo legislador como decorrência da ideia 
de proteção da parte economicamente mais 
fraca da relação de emprego, passando a ser 
inserido no âmbito da autonomia da vontade 
do trabalhador, ou seja, [...] se o trabalhador 
negociou, exercendo livremente sua autonomia 
da vontade, é porque considerou que, para ele, 
essa nova condição é mais benéfica [...].

O Princípio da indisponibilidade dos direitos 
trabalhistas ou irrenunciabilidade dos direitos 
trabalhista versa sobre a garantia de resguardar o 
empregado para não dispor de seus direitos, vedando 
que antes da admissão, durante o contrato ou após 
o término, renuncie ou transacione os direitos 
trabalhistas, de forma expressa ou tácita.

Por conseguinte corrobora que o termo 
de quitação anual das obrigações trabalhistas 
fere o princípio da indisponibilidade dos direitos 
trabalhistas, dado que determina que assuntos 
discutidos no mencionado termo não possam ser 
juridicamente contestados.

4 ANÁLISE CONSTITUCIONAL DO TERMO DE 
QUITAÇÃO ANUAL

A Carta Magna (de 1988) foi elaborada 
pelo Congresso Constituinte, ficou conhecida 
como a “Constituição Cidadã”, pois é marcada 
pela conquista da democracia no Brasil após anos 
sob o regime da ditadura militar. O Texto Magno 
restabeleceu a inviolabilidade de direitos e liberdades 
básicas, além de instituir uma imensidão de preceitos 
progressistas, dentre estes, pertinente à matéria, 
destaca-se a proteção ao trabalho.

De acordo com Arruda (1998) não existe na 
Constituição brasileira o termo exato para “princípio 
da proteção ao trabalho”, no entanto, ele se respalda 
nos direitos sociais, econômicos e na vertente de que 
a ordem social é fundada no trabalho, conduzindo a 
outro princípio basilar, que consiste na dignidade da 
pessoa humana.

A Constituição Federal de 1988 no artigo 
7º, XXIX, garante o direito de ação em relação 
aos créditos provenientes das relações de trabalho: 
“ação, quanto aos créditos resultantes das relações 
de trabalho, com prazo prescricional de cinco anos 
para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 
dois anos após a extinção do contrato de trabalho”. 
Essa norma propõe asseverar que o trabalhador possa 
solicitar seus direitos, mesmo depois de extinto o 
contrato de trabalho. Porém, o termo de quitação 
anual retira do trabalhador essa possibilidade, posto 
que o trabalhador possa ser induzido a dar quitação 
das verbas inadimplidas durante a relação contratual.

Ainda em seu artigo 5º, XXXV, assegura o 
livre acesso à justiça: “a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
Sendo assim, o termo não poderia coibir que as 
reivindicações de direitos sejam analisadas pelo Poder 
Judiciário, consequentemente reconhecido como 
ato inconstitucional, por ferir o estabelecido no 
artigo supracitado e nas declarações internacionais 
de Direitos Humanos, bem como preceitos 
fundamentais do ordenamento jurídico brasileiro.

O acesso amplo e irrestrito à tutela jurisdicional 
para discutir relações de trabalho é condição para a 
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própria convivência social. De modo que a norma 
vigente fere direito constitucional ao permitir que o 
trabalhador hipossuficiente renuncie direitos que lhe 
são indisponíveis.

CONCLUSÃO

Buscou-se apresentar esclarecimentos sobre 
o artigo 507-B instituído pela reforma trabalhista, 
que alterou drasticamente o cenário trabalhista 
brasileiro, para compreensão da realidade que 
envolve o impacto da implantação de tal termo, 
discutindo sua aplicabilidade, traçando um paralelo 
com os princípios basilares do Direito do Trabalho, 
em específico o Princípio da Indisponibilidade dos 
Diretos Trabalhistas, averiguando se este está sendo 
devidamente aplicado.

Para tanto, discute-se a inconstitucionalidade 
do termo de quitação por ferir além do princípio já 
mencionado, também o livre acesso à justiça, que 
é direito fundamental, previsto na Constituição 
Federal em seu artigo 5º, XXXV, e nas declarações 
internacionais de Direitos Humanos. Sendo assim, 
o termo ao coibir que a reivindicação das verbas 
ali descritas seja analisada pelo Poder Judiciário, 
expressa o cerceamento do direito de petição e do 
livre acesso à justiça, violando preceitos matrizes do 
ordenamento jurídico brasileiro.

Sendo, inegável que o artigo 507-B da 
referida lei possibilita a quitação pelo mencionado 
instrumento e cria um efeito liberatório, de forma 
que o empregado não terá a possibilidade de pleitear 
em juízo aquilo anteriormente firmado em termo 
de quitação anual, pois se presume a boa fé entre 
as partes e o livre consentimento na realização do 
instrumento. Cumpre destacar que a assinatura de 
tal documento é facultativa, não sendo obrigadas 
as partes a aderir, assim, caso o trabalhador não 
concorde em firmar termo o procedimento não 
poderá ser feito de forma unilateral pelo empregador.

Além disto, a quitação anual das obrigações 
trabalhistas só produz efeitos aos valores das parcelas 
discriminadas neste termo, não englobando verbas 
não pagas e requeridas em momento posterior. Em 
razão do efeito liberatório, caso não haja vicio de 
consentimento por parte do trabalhador, criar-
se-á uma barreira, impossibilitando o empregado 
que deseja discutir assuntos abordados no termo 
perante a Justiça do Trabalho, pois a sua assinatura 
poderá representar renúncia à parcela de seus 
direitos.

O termo de quitação ganha relevância se 
ponderado o fato de que sua assinatura afeta o 
Princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas 
ou irrenunciabilidade dos direitos trabalhista, que 
versam sobre a garantia de resguardar o empregado 
para não dispor de seus direitos, vedando que antes 
da admissão, durante o contrato ou após o término, 
renuncie ou transacione os direitos trabalhistas, de 
forma expressa ou tácita, dado que a lei determina 
que assuntos discutidos no mencionado termo não 
possam ser juridicamente contestados.

O acesso amplo e irrestrito à tutela jurisdicional 
para discutir relações de trabalho é condição para a 
própria convivência social. De modo que a norma 
vigente fere direito constitucional ao permitir que o 
trabalhador hipossuficiente renuncie direitos que lhe 
são indisponíveis.

E ainda, considerando a interpretação 
jurídica do artigo da lei, evidencia-se a contradição 
da real efetivação da aplicabilidade do princípio 
supracitado, uma vez que justamente, aquele foi 
criado para resguardar o trabalhador diante de sua 
vulnerabilidade na relação de trabalho, é restringido 
a ponto de não se permitir a discussão das verbas 
descritas por via judicial. Ou seja, o direito de 
socorrer-se do judiciário resta (rá) cerceado.
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RESUMO

Debater o trabalho infantil, o posicionamento 
da legislação brasileira concomitantemente os 
Tratados Internacionais e a atuação do judiciário, 
analisando criticamente como a integral proteção do 
menor tem sido observada na seara trabalhista, bem 
como na seara midiática. Verificar a conjuntura dos 
artistas menores e qual a forma de regulamentação 
de sua prestação de serviços. Pontuar a influência do 
trabalho no desenvolvimento da personalidade do 
menor trabalhador, e o porquê da permissão deste 
tipo de atividade laboral, em detrimento de tantas 
outras reprovadas pela legislação e pela sociedade 
como um todo.

PALAVRAS-CHAVE

Trabalho infantil artístico; Proteção do menor; Aplicabilidade do 

Ordenamento Jurídico; Autorização judicial.

ABSTRACT

Discuss child labor, the positioning of Brazilian 
legislation concurrently with the International Treaties 
and the performance of the judiciary, critically 
analyzing how the full protection of minors has been 
observed in the labor field, as well as in the media field. 
Check the conjuncture of minor artists and how they 

regulate their services. To point out the influence of 
work on the development of the personality of the minor 
worker, and why the permission of this type of work 
activity, to the detriment of so many others disapproved 
by the legislation and society as a whole.

KEYWORDS

Artistic child labor; Protection of the minor; Applicability of the 

legal system; Court authorization.

INTRODUÇÃO

Inegável o crescente número de crianças e 
adolescentes trabalhando na mídia brasileira, sendo 
cada vez maior o número de artistas infanto-juvenis. 
No entanto, o que se observa é que a legislação pátria 
não trata pontualmente deste tipo de trabalho, vez que 
a Constituição Federal proíbe o trabalho de menores 
de 16 (dezesseis) anos, e a CLT (Consolidação das 
Leis Trabalhistas) permite apenas aos maiores de 14 
(catorze) anos a atividade laboral na modalidade 
de menor aprendiz, contudo, o trabalho infanto-
juvenil artístico não se enquadra em nenhuma destas 
modalidades e tem ocorrido em meio à omissão da 
lei e à permissão do Judiciário.

Importante destacar que o ECA (Estatuto 
da Criança e Adolescente), traz como fundamental 
o princípio da proteção do menor e a Constituição 
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Federal assegura que o mesmo deve ter protegida 
o seu integral desenvolvimento, devendo toda a 
sociedade atuar com o objetivo de se fazer cumprir as 
duas determinações.

Assim, importante se discutir o papel do 
ordenamento jurídico brasileiro diante da atuação 
laboral destes menores. Atividade laboral esta 
reconhecida inclusive pelo Ministério do Trabalho 
em seu Cadastro Brasileiro de Ocupações. Se faz 
válido questionar a responsabilidade do legislador 
e a atuação legislativa atípica do judiciário, que 
vem normatizando situações como a do trabalhado 
infantil artístico.

Como uma possível solução para o problema, 
será analisada a legislação constitucional, bem 
como as legislações infraconstitucionais e sua 
aplicabilidade. Também será analisado se este tipo de 
trabalho infantil, assim com todos os outros, afeta 
ou não o desenvolvimento da criança, analisando a 
influência dos pais sobre estes e se seu direito de ser 
criança é respeitado.

1 CONCEITO DE INFANTO-JUVENIL SEGUNDO O 
ECA

Etimologicamente a palavra do latim infantia1 
espécie humana que ainda não fala, conta-se do 
nascimento até os sete anos de idade, no comum 
denominado criança. Juvenil é o crescimento 
humano da fase da infância ate a adolescência.

Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente 
em seu Art. 2º, distinguem crianças e adolescentes, 
considerando crianças do nascimento até os 12 (doze) 
anos incompletos e adolescentes entre 12 (doze) anos 
ate 18 (dezoito) anos de idade.

Já a Conferencia geral da Organização do 
Trabalho OIT, define criança sendo todo ser humano 
com idade inferior de 15 (quinze) anos de idade. 
(Convenção Internacional do Trabalho n°138, Art. 
2°)2.

Deste modo aludido associação conceitual 
premente no âmbito jurídico, sendo comum o 

1. Dicionário De Sinônimos Da Língua Portuguesa / Rocha Pombo – 2. Ed. – Rio 
De Janeiro : Academia Brasileira De Letras, 2011.

2. Art.2 Todo Membro que ratificar esta Convenção especificará, em declaração 
anexa à ratificação, uma idade mínima para admissão a emprego ou trabalho 
em seu território e nos meios de transporte registrados em seu território; 
ressalvado o disposto nos Artigos 4º e 8º desta Convenção, nenhuma pessoa 
com idade inferior a essa idade será admitida a emprego ou trabalho em 
qualquer ocupação.(...)

 A idade mínima fixada nos termos do parágrafo 1º deste Artigo não será 
inferior à idade de conclusão da escolaridade obrigatória ou, em qualquer 
hipótese, não inferior a quinze anos (...). DECRETO N° 4.134, DE 15 DE 
FEVEREIRO DE 2002. Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
decreto/2002/D4134.htm - Acessado 22/07/2019

emprego da expressão “criança” para a primeira fase 
da vida do ser humano, e - infanto-juvenil” a fase do 
nascimento até adolescência conforme o ECA.

2 O EXERCÍCIO DO TRABALHO

O conceito de trabalho a longo do tempo 
vem sofrendo varias modificações ao longo do 
contexto histórico social, em que etimologicamente 
a palavra “trabalho” advém da expressão latina 
“tripalium”(BARROS, 2016), que traz a ideia de dor 
e sofrimento, era um instrumento constituído de três 
paus para aumentar a produtividade dos escravos.

O trabalho no contexto atual é um direito de 
todo ser humano de garantir a sua subsistência e ser 
digno na sociedade. Segundo o Abbagnano (2007), 
o trabalho consiste em uma “atividade cuja o fim é 
utilizar as coisas naturais ou modificar o ambiente 
e satisfazer a necessidade humana”.(ABBAGNANO, 
2007, p.964)

O termo trabalho é concebido em nosso 
ordenamento jurídico na Constituição Federal 
Brasileira (CF de 1988), como um valor social, ou 
seja, um elemento de agregação social ao direito 
conforme o Art. 1° inciso IV3. “os valores sociais do 
trabalho e da livre-iniciativa” Nota-se que o trabalho 
infanto-juvenil demanda de regulamentação por 
parte do nosso ordenamento jurídico conforme será 
apresentado.

O trabalho artístico tem um papel fundamental 
em nossa sociedade e nas relações humana, todavia a 
partir da arte que se pode manifestar a cultura, de 
um povo ou pais o humor e as suas diferenças. Arte é 
o resultado de uma atividade intelectiva, espontânea, 
emocional, inventiva, criadora, mediante a qual 
o artista (criador) expressa todo o seu contexto 
histórico-cultural, seu estado de espírito e vivência. 
Tais elementos são alinhavados pelas vivências 
pessoais e profundas do artista e resultam na obra de 
arte. (FURLAN, 2009, p. 39).

Em nossa Carta Magna é garantido a livre 
expressão artística, conforme dispõe o Art. 5° IX da 
CF4, na mesma linha o Estado garantira a todos o 

3. Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: IV - os valores sociais 
do trabalho e da livre iniciativa. Brasil. Constituição da Republica Federativa 
do Brasil De 1988. Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm - Acessado em 22/07/2019.

4. 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.(...) IX - é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente 
de censura ou licença. Brasil. Brasil. Constituição da Republica Federativa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4134.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4134.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
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pleno exercício dos direitos culturais, segundo o Art 
215° da CF/885.

Segundo a Lei n°6533/78 Profissão de Artista 
e Técnico de Espetáculo em seu Art. 2° inciso I6. 
Artista, o profissional que cria, interpreta ou executa 
obra de caráter cultural de qualquer natureza, para 
efeito de exibição ou divulgação pública, através de 
meios de comunicação de massa ou em locais onde se 
realizam espetáculos de diversão pública.

3 ANÁLISES DO ORDENAMENTO JURÍDICO EM 
RELAÇÃO AO TRABALHO INFANTOJUVENIL 
ARTÍSTICO

Em um breve analise em nosso ordenamento 
jurídico nota-se que a Constituição Federal (CF) 
autoriza a expressão por meio do trabalho conforme 
o art. 5° IX, da CF/887 e logo traz uma proibição 
ao trabalho infantil conforme o art.7° inciso XXXIII 
CF/888.

A vedação constitucional do trabalho antes 
dos 16 anos de idade trata-se de um direito um 
principio fundamental a proteção integral previsto 
no art. 227 da CF9.

É imperioso destacar que nessa perspectiva 
a Consolidação da Lei do Trabalho também veda 
qualquer trabalho infantil, sendo bem objetiva em 
seu Art 403 CLT.

do Brasil De 1988. Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/
constituicao/constituicao.htm - Acessado em 22/07/2019.

5. Art. 215° O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais 
e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização 
e a difusão das manifestações culturais. Brasil. Constituição da Republica 
Federativa do Brasil De 1988. Disponível em; http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - Acessado em 22/07/2019.

6. Art. 2º - Para os efeitos desta lei, é considerado: I - Artista, o profissional que 
cria, interpreta ou executa obra de caráter cultural de qualquer natureza, para 
efeito de exibição ou divulgação pública, através de meios de comunicação 
de massa ou em locais onde se realizam espetáculos de diversão pública. 
BRASIL. Lei n° 6533 de 24 de Maio de 1978. O exercício das profissões de 
Artista e de Técnico em Espetáculos de Diversões. Disponível em; http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6533.htm acessado 22/07/2019.

7. 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:(...) IX - é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. Brasil. Constituição da Republica Federativa do Brasil 
De 1988. Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm - Acessado em 22/07/2019.

8. Art. 7° XXXIII [...] Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Brasil. Constituição 
da Republica Federativa do Brasil De 1988. Disponível em: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - Acessado em 
22/07/2019.

9 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. Disponível em; http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - Acessado em 22/07/2019.

Art   403.  É proibido qualquer trabalho a 
menores de dezesseis anos de idade, salvo na 
condição de aprendiz, a partir dos quatorze 
anos. (Redação dada pelo Decreto Lei 5452 
de Maio 1943 )
- Parágrafo único. O trabalho do menor  não  
poderá ser realizado em locais prejudiciais à 
sua for mação, ao seu desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social e em horários e locais 
que não permitam  a  frequência à escola. 
(Redação dada pelo Decreto Lei 5452 de Maio 
1943 ,BRASIL).

Em consonância com toda a legislação 
constitucional e infraconstitucional, fica claro que 
o trabalho infanto-juvenil é expressamente proibido 
para os menores de 16 (dezesseis) anos, salvo maiores 
de 14 (catorze) anos nas condições de aprendiz.

Nesse contexto como estamos lidando com 
crianças e adolescentes o ECA vem para intensificar 
os direitos inerentes a proteção conforme preconiza 
o art. 6010 deste diploma legal.

Sendo assim alguns doutrinadores se posiciona 
no sentido que o trabalho infanto-juvenil na televisão 
bem como qualquer outro trabalho é prejudicial 
ao desenvolvimento da criança e do adolescente, 
trazendo prejuízos a sua saúde física, mental, 
sendo irreparáveis e permanentes, pois a criança e 
adolescente ainda não tem a plena capacidade de 
estar em uma relação de emprego e de entender a 
situação.

Já o entendimento de Luiz Carlos Amorim 
Robertella e Antônio Galvão Peres (2005, p. 151)

O trabalho abaixo dos dezesseis anos em 
atividades artísticas, com o devido suprimento 
judicial, deve ser admitido quando essencial 
–  e.g., representação de personagem infantil 
– mas com restriçõe s para que não haja ofensa 
à integridade das crianças ou dos adolescentes 
que as realizam.
Esta modalidade de trabalho tem sido 
reconhecida como relevante  para inclusão 
social de crianças e adolescentes.
As crianças e adolescentes, artistas mirins e  
espo rtistas  bem-sucedidos  passam a ser um 
modelo e motivo de inspiração para outros, 
que procuram realizar seus sonhos de se 
tornarem ricos e famosos.

Na concepção do autor citado o trabalho 
infanto-juvenil proporciona aspectos positivos para 
a sociedade, mais sempre observando cada caso para 
não colocar em risco a o desenvolvimento da criança 
e do adolescente.

10. Art. 60° É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze anos de idade, 
salvo na condição de aprendiz. Brasil. Lei Nº 8.069, De 13 De Julho De 1990. 
Estatuto Da Criança E Do Adolescente. Disponível em; http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm - Acessado em 22/07/2019

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6533.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6533.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
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3.1 DA PERMISSÃO DA NORMA AO TRABALHO 
INFANTO-JUVENIL ARTÍSTICO

De outro modo vale observar que artigo 
7°XXXIII11 citado da CF/88 foi elaborado para 
limitar o abuso de trabalho infantil, mais ao mesmo 
tempo a um conflito com o art. 5° IX CF/8812 que 
permite a livre expressão. Pois bem, portanto temos 
uma colisão de direitos fundamentais expressos por 
uma norma constitucional de idêntica hierarquia, 
nessa situação não podemos anular nenhum dos 
direitos fundamentais e sim aplicar o principio 
da proporcionalidade no caso concreto sendo 
subdividido em necessidade e adequação. Sendo 
assim utilizando o método exposto não há necessidade 
de vetar o trabalho infanto-juvenil artístico, mais 
sim estabelecendo limites de forma coerente com 
os direitos tutelados a todos, atreveis do principio 
da proporcionalidade que se tem o controle da 
constitucionalidade dos direitos fundamentais.

Nesse sentido o Brasil signatário a Convenção 
n° 138 da Organização Internacional do Trabalho 
OIT, incorporada ao ordenamento interno pelo 
Decreto n° 4.134 de 15 de fevereiro de 2002, 
sabemos que tratados internacionais tem intensidade 
de lei constitucional, portando devemos respeita-lo, 
pois conforme o art. 2613 da Convenção de Viena a 
qual fazemos parte. A convenção n° 138 traz alguns 
parâmetros bastante razoáveis para a permissão 
do trabalho artístico infanto-juvenil levando em 
considerações a legislações já citada.

Sendo assim fica autorizado a possibilidade 
apenas de participações de crianças e adolescentes ao 
trabalho artístico sendo observados alguns critérios 
caso a caso conforme o art. 7° e 8° da OIT 13814.

Art. 7° 1. As leis ou regulamentos nacionais 
poderão permitir o emprego ou trabalho a 

11. Art. 7° XXXIII [...] Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a 
menores de dezoito e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 
salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos. Brasil. Constituição 
da Republica Federativa do Brasil De 1988. Disponível em; http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm - Acessado em 
22/07/2019.

12. 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:(...) IX - é livre a expressão da atividade 
intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de 
censura ou licença. Brasil. Constituição da Republica Federativa do Brasil 
De 1988. Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/
constituicao.htm - Acessado em 22/07/2019.

13. Art. 26° Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas 
de boa fé. BRASIL. Convenção de Viena. Decreto n° 7.030 de 14 de dezembro 
de 2009. Disponível em; http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007- 
2010/2009/Decreto/D7030.htm - acessado 22/07/2019.

14. DECRETO N° 4.134, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2002. Disponível em; http://
www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4134.htm - Acessado 
22/07/2019. 

pessoas entre treze e quinze anos em serviços 
leves que:
a) não prejudiquem sua saúde ou 
desenvolvimento, e
b) não prej udiquem sua frequência escolar, 
sua participação em programas de orientação 
vocacional ou de treinamento aprovados pel a 
autoridade competente ou sua capacidade de 
se beneficiar da instrução recebida.
2. As leis ou regula mentos nacionais 
poderão também permitir o emprego 
ou trabalho a pessoas com, no míni mo, 
quinze anos de idade e que não tenha 
m ainda concluído a escolariz ação 
obrigatória em trabalho que preencher os 
requisitos estabelecidos nas alíneas a) e b) 
do parágrafo 1º deste Artigo.
3. A autoridade competente definirá as 
atividades em que o emprego ou trabalho 
poderá ser permitido nos termos dos parágrafos 
1º  e  2º  d este  Artigo e estabelecerá o número 
de horas e as condições em que esse emprego 
ou trabalho pode ser desempenhado.
4. Não obstante o disposto nos parágrafos 1º 
e 2º deste  Artigo,  o  País -  membro que 
se tiver servido das disposições do parágrafo 
4º do Artigo 2º poderá, enquanto continuar 
assim procedendo, substituir as idades de treze 
e quinze anos pelas idades de doze e quatorze 
anos e  a  idade  de  quinze anos pela idade de 
quatorze anos dos respectivos Parágrafos 1º e 
2º deste Artigo.
Art. 8° 1. A autoridade competente, após 
consulta às organizações de empregadores e 
de trabalhadores concernentes, se as houver, 
poderá, mediante licenças concedidas em casos 
individuais, permitir exceções para a proibição 
de emprego ou trabalho provida no Artigo 
2º desta Convenção, para finalidades como a 
participação em representações artísticas.
2. Licenças dessa natureza limitarão o número 
de horas de duração do emprego ou trabalho e 
estabelecerão as condições em que é permitido.

Conclui-se que o nosso ordenamento 
jurídico em conjunto com os tratados e convenções 
fica autorizado na indústria dos espetáculos a 
participações infanto-juvenis desde que verificado 
cada caso, desta forma essa exceção de permissão 
deve observar a clausula de Proteção integral a 
criança e adolescente, e suas garantias mínimas para 
sua proteção.

A 20ª Vara do Trabalho de Curitiba /PR - 
ACP 14855-2014-029-09- 00-4 - CNJ 0000717- 
60.2014.5.09.0029. Tem sob sua responsabilidade a 
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público 
do Trabalho – Procuradoria Regional do Trabalho 
da 9a Região em face de THE COCA- COLA 
COMPANY, COCA COLA INDÚSTRIAS LTDA. 
E FIFA – FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE 
FUTEBOL15 onde se entendeu pela aplicabilidade da 

15. BRASIL. TRUBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 9° REGIÃO. Disponível 
em: https://www.trt9.jus.br/pesquisaprocessual/pesquisaNumeracaoCNJ.
xhtml - Acessado 22/07/2019

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4134.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4134.htm
http://www.trt9.jus.br/pesquisaprocessual/pesquisaNumeracaoCNJ.xhtml
http://www.trt9.jus.br/pesquisaprocessual/pesquisaNumeracaoCNJ.xhtml
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Convenção 138 da OIT, autorizando a participação 
de crianças e adolescentes como gandulas na Copa 
do Mundo de 2014, por entender que não era 
prejudicial à saúde e à frequência escolar.

Diante do espaço que as crianças e os 
adolescentes ocupam na sociedade, não há como 
excluí-los do mundo da cultura do entretenimento, 
proibindo totalmente o labor artístico aos menores 
de 16 anos.

A liberdade de expressão artística deve 
subsistir mesmo que através de contrato de trabalho, 
porque são direitos fundamentais de igual hierarquia 
constitucional, que foram criados para conviver 
pacificamente. 

4 PERMISSÃO EXCEPCIONAL PARA O TRABALHO 
DE ARTÍSTAS INFANTIS

Trata-se de um estudo que tem por objetivo 
analisar a possibilidade de realização do trabalho 
artístico por crianças e adolescentes que possuem 
idade inferior estabelecida a Constituição Federal. 
Com base na OIT e no ECA, pode–se utilizar o 
trabalho infanto-juvenil em atrações artísticas, pois 
indústria cultural necessita da contratação de crianças 
e adolescentes para participarem de comerciais, 
filmes, todos os tipos de publicidade não há como 
excluí-los da mídia.

Desta forma não se deve confundir a permissão 
ao trabalho com a exploração de trabalho infantil. 
Entretanto, não é de forma simples que a própria 
convenção possibilita permissões, posto que estas 
são excepcionais e sujeito ao analise da autoridade 
competente. Isto porque a criança e o adolescente 
estão em formação física, psicológicas e moral, 
não está com a capacidade fisiológica plenamente 
constituída e não pode trabalhar em locais e em 
atividades que possam afetar a sua saúde e o seu 
pleno desenvolvimento físico.

Todavia o labor não deve ser rotina e sim 
exceção e não prejudicar sua formação e com  fim 
educativo. Sempre com o Ministério Público do 
Trabalho fiscalizando e buscando a proteção integral 
do menor, evitando eventuais irregularidades.

Sobre este cumpre destacar o entendimento 
de Amauri Mascaro Nascimento (2018, p. 687): 

Há situações eventuais em que  a  permissão 
para o  trabalho do  menor em nada o prejudica, 
como em  alguns casos de  tipos de  trabalho 
artístico,  contanto  que acompanhado dos 
devidos cuidados. 

Tais como; artes, (cinema, televisão, figurante, 
dublador, circo, publicidade, Dança, fotografia, 
teatro, desfiles de moda, manequins, modelos e 
pintura), bem como musica e esporte.

A realização de representação artística por 
crianças e adolescentes que tenham cunho educativo, 
mesmo que seja mediante um contrato de trabalho 
por prazo determinado, constitui-se em oportunidade 
de desenvolvimento cultural, auxilia na socialização e 
ascensão social em razão dos rendimentos auferidos 
com o trabalho, formação da personalidade, pode 
se reconhecida como uma oportunidade de lazer e 
divertimento.

Portanto criança e o adolescente podem 
trabalhar no meio artístico caso demonstrem aptidão 
para a carreira artística, e não somente por insistência 
dos pais. Atuar, cantar, dançar não deixam,  pois,  de  
ser  formas  de  expressão   da   atividade   artística,   
o   que   é   assegurado   pela Constituição Federal.

A Participações de crianças e adolescente 
em atividades artística são exceções, sendo sempre 
observando suas garantias, como não ser autorizado 
o trabalho de crianças e adolescente em horário 
noturno conforme prevê a artigo 404 da CLT e 
seguintes e o 67 do ECA.

Art. 404 - Ao menor de 18 (dezoito) anos é 
vedado o trabalho noturno, considerado este 
o que for executado no período compreendido 
entre as 22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas .
Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, 
em regime  familiar  de trabalho, aluno 
de escola técnica, assistido  e m  entidade  
governamental  ou não -governamental, é 
vedado trabalho:
I-  noturno, realizado entre as vinte e duas  
horas de  um dia e  as  cinco horas  do dia 
seguinte;
II- perigoso, insalubre ou penoso;
III- realizado em locais prejudiciais à sua 
formação e  ao  seu desenvolvimento físico, 
psíquico, moral e social;
IV -  realizado em horários e locais que não 
permitam a frequência à escola.

Observado alguns critério de garantia 
e proteção e desenvolvimento da criança e o 
adolescente, em cada caso, poderá ser concedido 
o alvará judicial permitindo a excepcionalidade do 
trabalho infanto-juvenil na seara midiática.

4.1 DO PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL E DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CRIANÇA

As crianças e adolescentes são reconhecidos 
como sujeitos de direitos que necessitam de proteção 
diferenciada.
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A proteção do trabalho infanto-juvenil rege-se 
pelos princípios e normas previstos na Constituição 
Federal/1988, pela Consolidação das Leis Trabalhista, 
Estatuto da Criança e do Adolescente, além do 
Tratado Internacional e Convenção ratificada pelo 
Brasil. Desde modo como já mencionado, diversos 
são os trabalhos infanto-juvenis na televisão e devem 
ser observados com cautela, isso porque tanto a 
criança como o adolescente são seres ainda em 
formação, tanto física quanto psicológica, intelectual 
e moral. Logo, as suas atividades prioritárias a 
estas pessoas em formação são aquelas que estão 
relacionadas diretamente com esse desenvolvimento, 
como a frequência a uma instituição de ensino, que 
propicia capacitação intelectual, e o exercício de 
atividades esportivas e recreativas, que desenvolvem 
o raciocínio e podem também propiciar a interação 
em grupo. Essas atividades devem ser a regra na 
rotina da criança; o trabalho, exceção.

Com o advento de participação de trabalho 
infanto-juvenil na televisão e como jogador de 
futebol, modelos, dentre outras atividades artísticas, 
nesse contexto os empregadores deverão sempre 
considerar as condições peculiares e particulares 
de cada criança e adolescente como pessoa em 
desenvolvimento. Respeitando todos os direitos que 
são conferidos à qualquer pessoa, sem distinção, ou 
seja, como já vimos anteriormente, o trabalho pode 
ser realizado por crianças e adolescentes mediante 
autorização judicial respeitando todos esses requisitos 
para o melhor bem estar e desenvolvimento da 
criança e adolescente.

O trabalho artístico é uma questão difícil 
de lidar, para parte da doutrina é uma exploração, 
pois pode acarretar alguns transtornos para a 
criança devido a longa jornada de trabalho, horário 
indevido, exposição a ruídos (...) e que a criança e 
adolescente tenha tempo o suficiente para frequentar 
regularmente a escola e outras atividade, para outra 
parte é uma atividade artística com desenvolvimento 
de uma arte, uma vocação, o que é positivo para 
educação. Sendo assim devemos ponderar essa 
questão do trabalho artístico infanto-juvenil, para 
não prejudicar quem nos queremos tanto proteger.

Diante do exposto evidencia-se que apesar 
de o trabalho infantil na televisão estimular o 
desenvolvimento da criança, ele também exige dela 
compromisso, dedicação e esforço. Apesar de todas 
as críticas, é inegável que a maioria das crianças 
que atuam e participam de programas na televisão 
nacional conseguem de fato melhorar suas condições 

de vida e a de suas famílias. (CAVALCANTE, 
2011).

Cumpre lembrar que a criança e o adolescente, 
embora possuam talento e aptidão para as artes, não 
devem ser transformados em fonte de renda da família. 
Sua prioridade é estudar e brincar, realizar atividades 
que se compatibilizem com seu estado de formação. 
Pode-se, sim, permitir o trabalho artístico a ele, 
visto que se trata de um trabalho com características 
singulares e que normalmente não envolve situações 
penosas ou de risco. Contudo, considerando a 
característica de pessoa em desenvolvimento da 
criança e do adolescente, mesmo o trabalho artístico 
deve ocorrer com fiel observância ao Princípio da 
Proteção Integral.

Contudo, é fato que não há, na lei do país, 
dispositivos de proteção às fragilidades psicológicas 
e biológicas da infância quando exposta aos 
riscos e pressões do segmento artístico, ou seja, 
regulamentando e conferindo condições para que o 
trabalho infantil artístico ocorra. Assim, fica a critério 
de cada juiz definir, em dada situação, os limites que 
vai impor àquela autorização.

4.2-GARANTIA PARA O FUTURO: DESTINAÇÃO 
PERCENTUAL PARA A CONTA REMUNERADO DO 
ARTISTA INFANTO-JUVENIL

Após a análise pelo poder judiciário do 
caso concreto e concedido o alvará judicial de 
autorização para a criança ou adolescente pode-se 
exercer o trabalho artístico. Logo a criança começa 
a ser remunerada por tal atividade realizada, todavia 
quem passa a gerir e administrar seus ganhos são 
seus pais ou responsável. No entanto os familiares 
em certas situações não sabem administrar e acabam 
usufruindo a renda provida do trabalho infanto-
juvenil de forma equivocada e comprometendo o 
futuro financeiro dessa criança ou adolescente.

É preciso ressaltar que os pais dos artistas 
mirins, na maioria dos casos, costumam ser 
grandes incentivadores desse tipo de trabalho, 
independentemente de eventual necessidade financeira 
da família. Por vezes eles chegam a pressionar os 
filhos para que eles sigam o caminho dos espetáculos. 
Ademais, o pai ou a mãe, em geral é o empresário, 
aquele que coordena a carreira da criança.

E imperioso frisar que a criança e adolescente 
encontra-se desprotegido nesta situação,  pois a 
emissão de Carteira de Trabalho e Previdência Social 
(CTPS) se inicia a partir de 14 anos de idade quando 
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poderá ser contratada como menor aprendiz situação 
esta que nem sempre é o caso do artista mirim. É 
importante ressaltar que os pais devem ter cuidado 
para não transferir seus sonhos de se tornarem ricos 
ou famosos para seus filhos.

Nessa mesma linha de proteção aos filhos 
menores cabe destacar o artigo 1566 inciso IV 
do Código Civil, podendo ser responsabilizados 
civilmente por omissão ou negligência.

Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges: 
(...)
IV - sustento, guarda e educação dos filhos; 
(...)

Portando a necessidade de criar mecanismos 
de resguarda o futuro da criança e adolescente que 
participa de atividade artística, sendo obrigado, o 
responsável, a reter 50% da renda e aplicar em uma 
conta judicial, para que seja possível a retirada assim 
que completar a maioridade, como meio de lhe 
garantir estabilidade futura.  

5 CONFLITO DE COMPETENCIA JUSTIÇA 
DO TRABALHO COM VARA DA INFANCIA E 
JUVENTUDE

O trabalho de crianças e adolescentes é 
proibido em geral na legislação brasileira e somente 
aceito como uma exceção à regra, em casos 
particulares. Nesse sentido cabe destacar a existência 
da discussão de qual justiça seria competente para 
conceder o alvará de autorização ao trabalho de 
criança e adolescentes, seria a Justiça Comum ou 
Justiça do Trabalho?

Conforme consta na Constituição Federal de 
1988 precisamente em seu artigo 114:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho 
processar e julgar:
I - as ações oriundas da relação de trabalho, 
abrangidos os entes de direito público externo 
e da administração pública direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios;
(...)
IX - outras controvérsias decorrentes da 
relação de trabalho, na forma da lei.

Por outro lado, cabe lembrar que estamos 
falando de crianças e adolescente que são a exceção 
a regra ao trabalho artístico e não possui sua 
capacidade plena de entender o que é uma relação 
de emprego, devendo ter um tratamento especial 
conforme o Estatuto da Criança e Adolescente prevê 
em seu artigo 149: 

Art. 149. Compete à autoridade judiciária 
disciplinar, através de portaria, ou autorizar, 
mediante alvará:
(...)
II - a participação de criança e adolescente em: 
a) espetáculos públicos e seus ensaios;
(...)

Nessa perspectiva, houve uma Ação de 
Inconstitucionalidade n° 5326 em 27 de setembro 
de 2018, sobre a competência da Justiça Comum se 
esta seria apta para o deferimento de alvarás para o 
trabalho infanto-juvenil. O Supremo Tribunal Federal 
ao julgar ADI16, por maioria, teve o entendimento de 
que a competência pertence à Justiça Comum:

O Tribunal, por maioria, concedeu a cautelar 
para suspender, até o exame definitivo   
deste   processo, a eficácia da expressão   
“inclusive artístico”, constante do inciso 
II da Recomendação Conjunta nº 1/14 e 
do artigo 1º, inciso II, da Recomendação 
Conjunta nº  1/14, bem como para afastar a 
atribuição, definida no Ato GP nº  19/2013 e 
no Provimento GP/CR nº 07/2014, quanto 
à apreciação de pedidos de alvará visando 
a participação de crianças e adolescentes 
em representações artísticas e a criação do 
J uizado Especial na J ustiça do Trabalho, 
ficando suspensos, por consequência, esses 
últimos preceitos, assentando, neste primeiro 
exame, ser da J ustiça Comum a competência 
para analisar tais pedidos, nos termos  do  voto  
do  Relator, vencida a Ministra Rosa Weber. 
Ausentes, justificadamente,  os  Ministros 
Celso de Mello e Gilmar Mendes. Presidência 
do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 27.9.2018.

Tendo em vista o Julgado citado, fica 
demostrado que já esta pacificado a competência para 
concessão de alvarás judiciais para a participação de 
crianças e adolescentes na indústria midiática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A atividade laboral de menores nas mídias é 
autorizada pelo juiz da infância e adolescência, que 
pede documentos e verifica como esses menores 
trabalham caso-a-caso. O juiz tem como critérios 
para a autorização do trabalho a matricula e notas 
da escola cursada, o tipo de trabalho realizado, a 
autorização dos responsáveis e as horas despendidas. 
Não há ainda uma regulamentação específica para 
o trabalho do menor na televisão. Na chamada 
Lei dos artistas (Lei 6533 de 78) não há qualquer 
referência à criança e o mesmo acontece nos decretos 
que regulamentam essa lei (Decreto n.6533 de 1978, 
modificado pelo Decreto n.95971 de 1988).

16. BRASIL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Disponível em: https://portal.stf.
jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=4781750- acessado 22/07/2019. 



81

VI Congresso de Novos Direitos e

Direitos da Personalidade
V Congresso Internacional de

Direitos da Personalidade

GT 04 – DEMOCRACIA E DIREITOS FUNDAMENTAIS

Segundo a citada lei, os artistas devem estar 
registrados em uma das Delegacias Regionais do 
Trabalho e para isso há uma série de documentos, 
diplomas e atestados, que levam a crer que o artista 
para essa lei, deve ser maior de idade. Seria necessário, 
portanto, uma regulamentação que colocasse a salvo 
os interesses dos menores, para que as empresas 
e famílias respeitassem a dignidade humana das 
crianças e dos adolescentes em todos os seus aspectos, 
estabelecendo cláusulas protetoras à imagem da 
criança, por exemplo, proibir que a criança exerça 
papéis que prejudiquem o seu desenvolvimento 
psicológico, ou de cenas com conteúdo inapropriado 
para a idade (violência, drogas, terror); e condições de 
trabalho que favoreçam o artista mirim, no sentido 
de que este possa conciliar a produção artística ou 
publicitária com suas atividades infanto-juvenis, tais 
como: escola, recreação, convívio familiar, etc. Bem 
como, que exista a determinação de destinação de 
metade dos rendimentos auferidos pelo menor em 
uma conta poupança para que este dinheiro seja de 
fato usado por ele no futuro, e não explorado por 
seus pais.

Então se chega à questão: o que deve ser feito, 
proibir ou regular? Antes de tudo, é preciso levar 
em consideração os valores e interesses, às vezes 
conflitantes, manifestos na sociedade, de tal forma  
que  a  famosa  frase  do  civilista  Georges  Ripert17  
não  seja  esquecida:  “Quando  o  Direito ignora a 
realidade, a realidade se vinga, ignorando o Direito”. 
Além de não se ter notícias de um país no qual seja 
proibida a participação de crianças nas produções 
artísticas e publicitárias, é preciso admitir que com 
a proibição geral e irrestrita se correria o risco de 
prejudicar quem justamente se deseja proteger. 
Afinal, tudo indica que o que torna a experiência 
positiva ou negativa para a o artista mirim é a forma 
como aquela atuação foi conduzida (pelos adultos) e 
a quantidade de horas despendidas com a atividade 
(que não pode comprometer o tempo disponível 
para outros interesses da criança e do adolescente).

Por isso, o trabalho infanto-juvenil somente 
pode ser autorizado em casos excepcionais e com 
supervisão direta do Estado, por meio da autoridade 
competente, nos termos do artigo 8, 1 da Convenção 
13818 da OIT

17. Georges Ripert (La Ciotat, 1880 — Paris, 1958) foi um jurista francês, 
notabilizado como civilista e comercialista.

18. Art. 8° 1. A autoridade competente, após consulta às organizações de 
empregadores e de trabalhadores concernentes, se as houver, poderá, 
mediante licenças concedidas em casos individuais, permitir exceções para 
a proibição de emprego ou trabalho provida no Artigo 2º desta Convenção, 
para finalidades como a participação em representações artísticas. 2. Licenças 

E por fim consta concluir que o trabalho 
artístico infantil não é uma atividade a ser 
abolida, mas deve ser regulamentada e fiscalizada, 
respeitando-se a condição da criança como pessoa 
em desenvolvimento.
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