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RREELL AATTOORR::   DDEESSEEMM BBAARRGGAADDOORR  AALL EEXXAANNDDRREE  FFRREEII TTAASS  CCÂÂMM AARRAA  
  

DDiirreeiittoo  pprroocceessssuuaall  cciivviill..  DDiirreeiittoo  ccoonnssttiittuucciioonnaall..  DDeemmaannddaa  pprrooppoossttaa  ppeelloo  
MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  nnaa  qquuaalliiddaaddee  ddee  ssuubbssttiittuuttoo  pprroocceessssuuaall  ddee  ccrriiaannççaa  eemm  
ssuuppoossttaa  ssiittuuaaççããoo  ddee  rriissccoo..  AAlleeggaaççããoo  ddee  qquuee  aa  ccrriiaannççaa  tteerriiaa  ssiiddoo  vvííttiimmaa  ddee  
vviioollêênncciiaa  sseexxuuaall  ccoommeettiiddaa  ppoorr  vviizziinnhhoo..  RReeqquueerriimmeennttoo  ddee  ttuutteellaa  aanntteecciippaaddaa  
ppaarraa  ddeetteerrmmiinnaarr  aa  iinncclluussããoo  ddaa  ccrriiaannççaa  ee  ssuuaa  ffaammíílliiaa  eemm  pprrooggrraammaa  
mmuunniicciippaall  ddee  aauuxxíílliioo--mmoorraaddiiaa  oouu,,  aalltteerrnnaattiivvaammeennttee,,  qquuee  oo  MMuunniiccííppiioo  
ttrraannssffiirraa  ttooddaa  aa  ffaammíílliiaa  ppaarraa  nnoovvaa  rreessiiddêênncciiaa..  TTuutteellaa  aanntteecciippaaddaa  ddeeffeerriiddaa..  
AAggrraavvoo  iinntteerrppoossttoo  ppeelloo  MMuunniiccííppiioo..  AAuussêênncciiaa  ddee  ppeerriiccuulluumm  iinn  mmoorraa,,  uummaa  
vveezz  qquuee  oo  aaggrreessssoorr  jjáá  nnããoo  mmaaiiss  rreessiiddee  ppeerrttoo  ddaa  vvííttiimmaa,,  ccoommoo  rreeccoonnhheecciiddoo  
eemm  ddooccuummeennttoo  pprroodduuzziiddoo  ppeelloo  pprróópprriioo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo..  IInneexxiissttêênncciiaa  ddee  
ffuummuuss  bboonnii  iiuurriiss,,  ddaaddaa  aa  iinneexxiissttêênncciiaa  ddee  ccaarráátteerr  uunniivveerrssaall  ddoo  ddiirreeiittoo  
mmaatteerriiaall  aaffiirrmmaaddoo  eemm  jjuuíízzoo..  NNããoo  eexxiissttee  uumm  ddiirreeiittoo  ffuunnddaammeennttaall  ddaass  vvííttiimmaass  
ddee  vviioollêênncciiaa  sseexxuuaall  aa  uummaa  nnoovvaa  mmoorraaddiiaa..  AA  uunniivveerrssaalliiddaaddee  ccoommoo  
ccaarraacctteerrííssttiiccaa  ddooss  ddiirreeiittooss  ffuunnddaammeennttaaiiss  ee  ddaass  ddeecciissõõeess  jjuuddiicciiaaiiss..  
DDoouuttrriinnaa..  UUmm  pprreecceeddeennttee  ddoo  TTrriibbuunnaall  CCoonnssttiittuucciioonnaall  AAlleemmããoo..  RReeffoorrmmaa  ddaa  
ddeecciissããoo  qquuee  ssee  iimmppõõee..  PPrroovviimmeennttoo  ddoo  rreeccuurrssoo..  

  

    VVIISSTTOOSS,,  rreellaattaaddooss  ee  ddiissccuuttiiddooss  eesstteess  aauuttooss  ddoo  

AAggrraavvoo  ddee  IInnssttrruummeennttoo  nn..  00003333661155  ––  5544..22001155..88..1199..00000000,,  eemm  qquuee  éé  aaggrraavvaannttee  oo  

MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  CCAAMMPPOOSS  DDOOSS  GGOOYYTTAACCAAZZEESS  ee  aaggrraavvaaddoo  oo  MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  

DDOO  EESSTTAADDOO  DDOO  RRIIOO  DDEE  JJAANNEEIIRROO..  

    AACCOORRDDAAMM,,  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee  ddee  vvoottooss,,  ooss  DDeesseemmbbaarrggaaddoorreess  qquuee  

ccoommppõõeemm  aa  SSeegguunnddaa  CCââmmaarraa  CCíívveell  ddoo  TTrriibbuunnaall  ddee  JJuussttiiççaa  ddoo  EEssttaaddoo  ddoo  RRiioo  ddee  

JJaanneeiirroo  eemm  DDAARR  PPRROOVVIIMMEENNTTOO  PPRROOVVIIMMEENNTTOO  AAOO  RREECCUURRSSOO..  

  

  

DDeess..  AALLEEXXAANNDDRREE  FFRREEIITTAASS  CCÂÂMMAARRAA  
RReellaattoorr   
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    OO  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  ddoo  EEssttaaddoo  ddoo  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo  aajjuuiizzoouu,,  eemm  ffaaccee  ddoo  

MMuunniiccííppiioo  ddee  CCaammppooss  ddooss  GGooyyttaaccaazzeess,,  ddeemmaannddaa  ddeessttiinnaaddaa  aa  pprrootteeggeerr  iinntteerreessssee  ddee  

uummaa  mmeennoorr,,  ddee  nnoommee  GGaabbrriieellyy  CCaalliill  PPeerreeiirraa,,  nnaasscciiddaa  eemm  1133//1100//22000066..  AAffiirrmmaa  oo  MMPP,,  nnaa  

ppeettiiççããoo  iinniicciiaall,,  qquuee  rreecceebbeeuu  iinnffoorrmmaaççããoo  ddoo  CCoonnsseellhhoo  TTuutteellaarr  nnoo  sseennttiiddoo  ddee  qquuee  aa  

mmeennoorr  vviivvee  eemm  ssiittuuaaççããoo  ddee  rriissccoo,,  ppoorr  tteerr  ssiiddoo  vvííttiimmaa  ddee  aabbuussoo  sseexxuuaall  ppeerrppeettrraaddoo  ppeelloo  

ppaaii  ddoo  eexx--ccoommppaannhheeiirroo  ddee  ssuuaa  mmããee,,  oo  SSrr..  MMiillttoonn  SSooaarreess  ddooss  AAnnjjooss,,  oo  qquuaall  rreessiiddiirriiaa  

bbeemm  ppeerrttoo  ddaa  rreessiiddêênncciiaa  ddaa  mmeennoorr  ee  ddee  ssuuaa  ggeenniittoorraa,,  oo  qquuee  vviirriiaa  ggeerraannddoo  ggrraannddee  

tteemmoorr  àà  ffaammíílliiaa..  DDiizz,,  aaiinnddaa,,  oo  ppaarrqquueett  qquuee  oo  iimmóóvveell  hhaabbiittaaddoo  ppeellaa  ffaammíílliiaa  éé  ““ddee  iinnvvaassããoo””  

ee,,  aappeessaarr  ddee  rreeffeerreenncciiaaddaa  ppeelloo  CCRRAASS,,  jjáá  tteennddoo  ssiiddoo  ssoolliicciittaaddaa  ssuuaa  iinncclluussããoo  eemm  

pprrooggrraammaa  hhaabbiittaacciioonnaall,,  aaiinnddaa  nnããoo  hhoouuvvee  rreessppoossttaa  ddoo  PPooddeerr  PPúúbblliiccoo..  SSuusstteennttaa  oo  

MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo,,  nnaa  ppeettiiççããoo  iinniicciiaall,,  qquuee  oo  ddiirreeiittoo  àà  mmoorraaddiiaa  éé  ddiirreeiittoo  ffuunnddaammeennttaall,,  ee  

qquuee  ddeevvee  hhaavveerr  uummaa  ““ppeerrssppeeccttiivvaa  ddee  pprrootteeççããoo  eessppeecciiaall  ee  pprriioorriittáárriiaa  àà  ccrriiaannççaa  GGaabbrriieellyy,,  

qquuee  ssee  eennccoonnttrraa  aammeeddrroonnttaaddaa  vviivveennddoo  pprróóxxiimmaa  aaoo  sseeuu  aaggrreessssoorr,,  ee  aaiinnddaa  eemm  

rreessiiddêênncciiaa  iinnaapprroopprriiaaddaa  aaoo  sseeuu  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ssaaddiioo””..  IInnvvooccaannddoo  ddiissppoossiittiivvooss  ddaa  

CCoonnssttiittuuiiççããoo  ddaa  RReeppúúbblliiccaa  ee  ddoo  EEssttaattuuttoo  ddaa  CCrriiaannççaa  ee  ddoo  AAddoolleesscceennttee,,  eennttããoo,,  oo  

MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  aaffiirrmmaa  qquuee  sseeuu  oobbjjeettiivvoo  éé  ccoommppeelliirr  oo  rrééuu  aa  ““ddeeiixxaarr  ddee  llaaddoo  ssuuaa  

ccoonndduuttaa  nneegglliiggeennttee,,  oobbrriiggaannddoo--oo  aa  iinncclluuiirr  aa  ffaammíílliiaa  eemm  pprrooggrraammaa  ddee  mmoorraaddiiaa,,  ddee  

pprroommooççããoo  ee  aauuxxíílliioo,,  qquuee  ppoossssiibbiilliittee  aa  ccoonnvviivvêênncciiaa  ffaammiilliiaarr  ddaa  ccrriiaannççaa  eemm  ffooccoo,,  

ppeerrmmiittiinnddoo--aa  ccrreesscceerr  ee  ssee  ddeesseennvvoollvveerr  nnoo  sseeiioo  ddee  ssuuaa  ffaammíílliiaa  bbiioollóóggiiccaa  ee  nnããoo  eemm  uummaa  

eennttiiddaaddee  ddee  aaccoollhhiimmeennttoo””..  EEmm  ffuunnççããoo  ddee  ttooddooss  eesssseess  aarrgguummeennttooss,,  oo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  

ppoossttuulloouu  aa  ccoonncceessssããoo  ddee  mmeeddiiddaa  lliimmiinnaarr  ppaarraa  oo  ffiimm  ddee  ddeetteerrmmiinnaarr  aaoo  rrééuu  qquuee  aavvaalliiee  aa  
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ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  iinncclluussããoo  ddaa  ffaammíílliiaa  eemm  pprrooggrraammaa  mmuunniicciippaall  ddee  aauuxxíílliioo  mmoorraaddiiaa  jjáá  

eexxiisstteennttee  oouu  qquuee  aasssseennttee  aa  ffaammíílliiaa  eemm  iimmóóvveell  ddiiggnnoo  ee  eemm  bbooaass  ccoonnddiiççõõeess  ddee  

hhaabbiittaabbiilliiddaaddee,,  ppeerrtteenncceennttee  àà  PPrreeffeeiittuurraa,,  nnoo  pprraazzoo  ddee  ddeezz  ddiiaass,,  aalléémm  ddee  iinncclluuiirr  aa  ffaammíílliiaa  

eemm  pprrooggrraammaass  ddee  pprroommooççããoo,,  aaccoommppaannhhaammeennttoo,,  aalliimmeennttaaççããoo  ee  aauuxxíílliioo,,  

ccoorrrreessppoonnddeennttee  ààss  ssuuaass  nneecceessssiiddaaddeess..  

    AA  ddeecciissããoo  aaggrraavvaaddaa  aaffiirrmmoouu  qquuee,,  ““[[dd]]iiaannttee  ddaa  aannáálliissee  ddooss  aauuttooss””,,  ssee  

vveerriiffiiccaavvaa  sseerr  ““nneecceessssáárriioo  ggaarraannttiirr  oo  aacceessssoo  aa  mmoorraaddiiaa  ddaa  mmeennoorr,,  qquuee  aattuuaallmmeennttee  vviivvee  

eemm  ccoonnddiiççõõeess  pprreeccáárriiaass  ee  ddee  rriissccoo,,  tteennddoo  eemm  vviissttaa  qquuee  jjáá  ffooii  vvííttiimmaa  ddee  aabbuussoo  sseexxuuaall  ee  

oo  sseeuu  aabbuussaaddoorr  rreessiiddee  pprróóxxiimmoo  àà  ssuuaa  ccaassaa””..  PPoorr  iissssoo,,  ddeetteerrmmiinnoouu  oo  jjuuíízzoo  aa  qquuoo,,  

lliimmiinnaarrmmeennttee,,  ““qquuee  oo  rrééuu  aavvaalliiee  aa  ppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  iinncclluussããoo  ddaa  ffaammíílliiaa  eemm  pprrooggrraammaa  

mmuunniicciippaall  ddee  aauuxxíílliioo  mmoorraaddiiaa,,  ee//oouu  ((ssiicc)),,  qquuee  aasssseennttee  aa  ffaammíílliiaa,,  nnoo  pprraazzoo  ddee  1100  ddiiaass,,  

eemm  iimmóóvveell  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  ee  iinncclluuaa,,  iimmeeddiiaattaammeennttee,,  eemm  pprrooggrraammaass  ddee  pprroommooççããoo,,  

aaccoommppaannhhaammeennttoo,,  aalliimmeennttaaççããoo  ee  aauuxxíílliioo  ddee  aaccoorrddoo  ccoomm  ssuuaass  nneecceessssiiddaaddeess,,  qquuee  

ddeevveerrããoo  sseerr  iinnddiiccaaddooss  eemm  rreellaattóórriioo  aattuuaalliizzaaddoo  ppeelloo  CCRREEAASS””..  

    VVeeiioo,,  eennttããoo,,  oo  aaggrraavvoo  ddee  iinnssttrruummeennttoo  iinntteerrppoossttoo  ppeelloo  MMuunniiccííppiioo..  AAdduuzz  oo  

aaggrraavvaannttee  qquuee  éé  ffeeiittaa  uummaa  ggrraavvee  aaccuussaaççããoo  ddee  pprrááttiiccaa  ddee  ccrriimmee  sseexxuuaall  aaoo  SSrr..  MMiillttoonn,,  

sseemm  qquuaallqquueerr  rreessppaallddoo  eemm  eelleemmeennttoo  pprroobbaattóórriioo..  DDiizz  qquuee  aa  lliimmiinnaarr  ffooii  ddeeffeerriiddaa  sseemm  

qquuaaiissqquueerr  pprroovvaass  qquuee  aa  jjuussttiiffiiccaasssseemm,,  nnããoo  hhaavveennddoo  iinnddíícciiooss  ddee  aauuttoorriiaa,,  nnããoo  tteennddoo  ssiiddoo  

ccoollhhiiddaa  qquuaallqquueerr  pprroovvaa  mmaatteerriiaall..  DDiizz,,  aaiinnddaa,,  qquuee  oo  pprróópprriioo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  ssee  

mmaanniiffeessttoouu  ppeelloo  aarrqquuiivvaammeennttoo  ddoo  ccaassoo,,  ppoorr  nnããoo  hhaavveerr  rriissccoo  qquuee  jjuussttiiffiiccaassssee  aa  mmeeddiiddaa,,  

sseeqquueerr  hhaavveennddoo  aattuuaallmmeennttee  aa  ccoonnvviivvêênncciiaa  eennttrree  aa  ccrriiaannççaa  ee  oo  ssuuppoossttoo  aabbuussaaddoorr..  

AAccrreesscceennttaa  oo  MMuunniiccííppiioo  qquuee  nnããoo  eexxiissttee  ppeerriiccuulluumm  iinn  mmoorraa,,  uummaa  vveezz  qquuee  ooss  ffaattooss  
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ooccoorrrreerraamm  ttrrêêss  aannooss  aanntteess  ddoo  aajjuuiizzaammeennttoo  ddaa  ddeemmaannddaa..  AAffiirrmmaa  qquuee  aa  mmeeddiiddaa  lliimmiinnaarr  

ddeeffeerriiddaa  eessggoottaa  oo  oobbjjeettoo  ddoo  pprroocceessssoo,,  ee  ppeeddee  aa  rreeffoorrmmaa  ddaa  ddeecciissããoo  rreeccoorrrriiddaa..  

    OO  jjuuíízzoo  ddee  pprriimmeeiirroo  ggrraauu  pprreessttoouu  iinnffoorrmmaaççõõeess,,  aadduuzziinnddoo  tteerr  ssiiddoo  mmaannttiiddaa  

aa  ddeecciissããoo  rreeccoorrrriiddaa..  

    OO  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo,,  nnaa  qquuaalliiddaaddee  ddee  aaggrraavvaaddoo,,  ooffeerreecceeuu  ccoonnttrraarrrraazzõõeess  

pprreessttiiggiiaannddoo  aa  ddeecciissããoo  rreeccoorrrriiddaa..  

  

    ÉÉ  oo  rreellaattóórriioo..  PPaassssaa--ssee  aaoo  vvoottoo..  

  

    TTrraattaa--ssee,,  ccoommoo  rreellaattaaddoo,,  ddee  ddeemmaannddaa  pprrooppoossttaa  ppeelloo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  

eemm  ffaavvoorr  ddee  ccrriiaannççaa  qquuee  tteerriiaa  ssiiddoo  vvííttiimmaa  ddee  vviioollêênncciiaa  sseexxuuaall  ccoommeettiiddaa  ppeelloo  ppaaii  ddoo  eexx--

ccoommppaannhheeiirroo  ddee  ssuuaa  mmããee..  EE  oo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo,,  aattuuaannddoo  ccoommoo  ssuubbssttiittuuttoo  pprroocceessssuuaall,,  

ppoossttuullaa  aa  ccoonncceessssããoo  ddee  ttuutteellaa  jjuurriissddiicciioonnaall  ––  oo  qquuee  ffooii  ddeeffeerriiddoo,,  eemm  ccaarráátteerr  pprroovviissóórriioo,,  

ppeellaa  ddeecciissããoo  aaggrraavvaaddaa  ––  ccoonnssiisstteennttee  eemm  iinncclluuiirr  aa  ccrriiaannççaa  ee  ssuuaa  ffaammíílliiaa  eemm  pprrooggrraammaa  

ddee  aauuxxíílliioo  mmoorraaddiiaa  oouu,,  aalltteerrnnaattiivvaammeennttee,,  qquuee  ssee  rreeaallooqquuee  ttooddaa  aa  ffaammíílliiaa,,  ppaarraa  qquuee  

ppaassssee  aa  rreessiiddiirr  eemm  iimmóóvveell  ddaa  PPrreeffeeiittuurraa  qquuee  llhheess  ddêê  mmeellhhoorreess  ccoonnddiiççõõeess  ddee  mmoorraaddiiaa  

ddoo  qquuee  oo  lluuggaarr  eemm  qquuee  rreessiiddeemm  aattuuaallmmeennttee..  

    AA  ccoonncceessssããoo  ddaa  ttuutteellaa  aanntteecciippaaddaa,,  ccoommoo  ssaabbiiddoo,,  pprreessssuuppõõee  aa  pprreesseennççaa  

ddee  ddooiiss  rreeqquuiissiittooss::  aa  eexxiissttêênncciiaa  ddee  uummaa  ssiittuuaaççããoo  ddee  ppeerriiggoo  ddee  ddaannoo  iimmiinneennttee  

((ppeerriiccuulluumm  iinn  mmoorraa))  ee  aa  pprroobbaabbiilliiddaaddee  ddee  eexxiissttêênncciiaa  ddoo  ddiirreeiittoo  mmaatteerriiaall  ddeedduuzziiddoo  eemm  

jjuuíízzoo  ((ffuummuuss  bboonnii  iiuurriiss))..  
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    NNoo  ccaassoo  eemm  eexxaammee,,  nnããoo  ssee  ffaazz  pprreesseennttee  oo  ppeerriiccuulluumm  iinn  mmoorraa..  OO  eexxaammee  

ddaa  pprroovvaa  ddooss  aauuttooss  iinnddiiccaa  qquuee  nnããoo  hháá  qquuaallqquueerr  ssiittuuaaççããoo  ddee  rriissccoo  ddee  ddaannoo  iimmiinneennttee  

ppaarraa  oo  ddiirreeiittoo  ddaa  ssuubbssttiittuuííddaa  pprroocceessssuuaall..  OO  pprróópprriioo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  jjuunnttoouu  àà  ppeettiiççããoo  

iinniicciiaall  uummaa  pprroommooççããoo  ddee  aarrqquuiivvaammeennttoo,,  eellaabboorraaddaa  ppeellaa  eemmiinneennttee  PPrroommoottoorraa  ddee  JJuussttiiççaa  

DDrraa..  GGaabbrriieellaa  BBaaeettaa  MMeelllloo  ((ee  ddaattaaddaa  ddee  2277//1100//22001144)),,  eemm  qquuee  ssee  llêê  eexxpprreessssaammeennttee  qquuee  

““aa  ccrriiaannççaa  oouu  ssuuaa  ffaammíílliiaa  nnããoo  mmaaiiss  ccoonnvviivveemm  ccoomm  oo  aabbuussaaddoorr,,  tteennddoo  iinncclluussiivvee  aa  

ggeenniittoorraa  ssee  sseeppaarraaddoo  ddoo  aannttiiggoo  ppaaddrraassttoo  ddaa  ccrriiaannççaa  GGaabbrriieellyy””,,  mmoottiivvoo  ppeelloo  qquuaall  oo  MMPP  

vveerriiffiiccoouu  qquuee  ““cceessssoouu  oo  rriissccoo  aa  qquuee  eessttaavvaa  ssuubbmmeettiiddaa  aa  ccrriiaannççaa  eennqquuaannttoo  ccoonnvviivviiaa  ccoomm  

oo  aauuttoorr  ddoo  ffaattoo””  ((ppaassttaa  eelleettrrôônniiccaa  0000000077  ddoo  aanneexxoo  11  ddeesstteess  aauuttooss))..  

    OO  mmeerroo  ffaattoo  ddee  nnããoo  hhaavveerr  ppeerriiccuulluumm  iinn  mmoorraa  éé  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  aa  rreeffoorrmmaa  

ddaa  ddeecciissããoo  rreeccoorrrriiddaa..  

    AAiinnddaa  qquuee  aassssiimm  nnããoo  ffoossssee,,  ppoorréémm,,  ee  ddee  qquuaallqquueerr  mmaanneeiirraa,,  ddeevveerriiaa  sseerr  

rreevvooggaaddaa  aa  ttuutteellaa  aanntteecciippaaddaa  ccoonncceeddiiddaa  ppeelloo  jjuuíízzoo  ddee  pprriimmeeiirroo  ggrraauu..  ÉÉ  qquuee  nnããoo  hháá,,  nnaa  

hhiippóótteessee,,  ffuummuuss  bboonnii  iiuurriiss..  EE  iissttoo  ppoorrqquuee  cceerrttaammeennttee  nnããoo  ssee  ppooddee  qquuaalliiffiiccaarr  ccoommoo  

pprroovváávveell  aa  eexxiissttêênncciiaa  ddoo  aaffiirrmmaaddoo  ddiirreeiittoo  aa  uummaa  nnoovvaa  mmoorraaddiiaa  qquuee  ssee  bbuussccaa  vveerr  

rreeccoonnhheecciiddoo  ppaarraa  uummaa  mmeennoorr  eemm  rraazzããoo  ddoo  ffaattoo  ddee  tteerr  ssiiddoo  eellaa  vvííttiimmaa  ddee  vviioollêênncciiaa  

sseexxuuaall..  

    IIssttoo  ssee  ddiizz  ppoorrqquuee  nnããoo  eexxiissttee  uumm  ddiirreeiittoo  ffuunnddaammeennttaall  aaoo  ffoorrnneecciimmeennttoo  ddee  

nnoovvaa  mmoorraaddiiaa  ppaarraa  aaqquueellee  qquuee  ffooii  vvííttiimmaa  ddee  vviioollêênncciiaa..  EE  eessssee  ddiirreeiittoo  ffuunnddaammeennttaall  nnããoo  

eexxiissttee,,  rreeggiissttrree--ssee,,  ppeelloo  ssiimmpplleess  ffaattoo  ddee  nnããoo  sseerr  eellee  uunniivveerrssaalliizzáávveell..  
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    JJuurriissttaass  ddee  vváárriiaass  lliinnhhaass  ddee  ppeennssaammeennttoo  ddiiffeerreenntteess  rreeccoonnhheecceemm  nnaa  

uunniivveerrssaalliiddaaddee  uummaa  ccaarraacctteerrííssttiiccaa  eesssseenncciiaall  ddooss  ddiirreeiittooss  ffuunnddaammeennttaaiiss..  VVeejjaa--ssee,,  ppoorr  

eexxeemmpplloo,,  oo  qquuee  ssoobbrree  oo  ppoonnttoo  lleecciioonnaa  DDaanniieell  SSaarrmmeennttoo::11  

  

  ““[[OO]]  EEssttaaddoo  nnããoo  ddeevvee  ccoonncceeddeerr  aa  uumm  iinnddiivvíídduuoo  aaqquuiilloo  qquuee  eellee  nnããoo  ttiivveerr  

ccoonnddiiççõõeess  ddee  ddaarr  aa  ttooddooss  ooss  qquuee  ssee  eennccoonnttrraarreemm  nnaa  mmeessmmaa  ppoossiiççããoo..  EEssttaa  éé  

uummaa  eexxiiggêênncciiaa  ffuunnddaammeennttaall  iimmppoossttaa  ppeelloo  pprriinnccííppiioo  ddaa  iigguuaallddaaddee,,  qquuee  nnããoo  

ppooddee  sseerr  ppoosstteerrggaaddaa””..  

  

    NNoo  mmeessmmoo  sseennttiiddoo,,  eennssiinnaa  LLuuiiggii  FFeerrrraajjoollii  qquuee  ““ssããoo  ‘‘ddiirreeiittooss  ffuunnddaammeennttaaiiss’’  

ttooddooss  aaqquueelleess  ddiirreeiittooss  ssuubbjjeettiivvooss  qquuee  ccoorrrreessppoonnddeemm  uunniivveerrssaallmmeennttee  aa  ‘‘ttooddooss’’  ooss  sseerreess  

hhuummaannooss  eennqquuaannttoo  ddoottaaddooss  ddoo  ssttaattuuss  ddee  ppeessssooaass,,  ddee  cciiddaaddããooss  oouu  ppeessssooaass  ccoomm  

ccaappaacciiddaaddee  ppaarraa  aaggiirr;;  eenntteennddeennddoo  ppoorr  ‘‘ddiirreeiittoo  ssuubbjjeettiivvoo’’  qquuaallqquueerr  eexxppeeccttaattiivvaa  ppoossiittiivvaa  

((ddee  pprreessttaaççõõeess))  oouu  nneeggaattiivvaa  ((ddee  nnããoo  ssooffrreerr  lleessõõeess))  aattrriibbuuííddaa  aa  uumm  ssuujjeeiittoo  ppoorr  uummaa  

nnoorrmmaa  jjuurrííddiiccaa;;  ee  ppoorr  ‘‘ssttaattuuss’’  aa  ccoonnddiiççããoo  ddee  uumm  ssuujjeeiittoo,,  pprreevviissttaa  aassssiimm  mmeessmmoo  ppoorr  uummaa  

nnoorrmmaa  jjuurrííddiiccaa  ppoossiittiivvaa,,  ccoommoo  pprreessssuuppoossttoo  ddee  ssuuaa  iiddoonneeiiddaaddee  ppaarraa  sseerr  ttiittuullaarr  ddee  

ssiittuuaaççõõeess  jjuurrííddiiccaass  ee//oouu  aauuttoorr  ddooss  aattooss  qquuee  ssããoo  eexxeerrccíícciioo  ddeessttaass””..22  

                                                                                                  
11  SSAARRMMEENNTTOO,,  DDaanniieell..  AA  pprrootteeççããoo  jjuuddiicciiaall  ddooss  ddiirreeiittooss  ssoocciiaaiiss::  aallgguunnss  ppaarrââmmeettrrooss  ééttiiccoo--jjuurrííddiiccooss..  IInn::  

SSAARRMMEENNTTOO,,  DDaanniieell..  PPoorr  uumm  ccoonnssttiittuucciioonnaalliissmmoo  iinncclluussiivvoo::  HHiissttóórriiaa  ccoonnssttiittuucciioonnaall  bbrraassiilleeiirraa,,  TTeeoorriiaa  ddaa  

CCoonnssttiittuuiiççããoo  ee  DDiirreeiittooss  ffuunnddaammeennttaaiiss..  RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo::  LLuummeenn  JJuurriiss,,  22001100,,  ppáágg..  119999..  
22  FFEERRRRAAJJOOLLII,,  LLuuiiggii..  DDeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess..  IInn::  CCAABBOO,,  AAnnttoonniioo  ddee;;  PPIISSAARREELLLLOO,,  GGeerraarrddoo  ((eedd..))..  LLooss  

ffuunnddaammeennttooss  ddee  llooss  ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess..  MMaaddrrii::  TTrroottttaa,,  33ªª  eedd..,,  22000077,,  ppáágg..  1199  ((ttrraadduuççããoo  lliivvrree  ddoo  

rreellaattoorr))..  NNoo  oorriiggiinnaall::  ““ssoonn  ‘‘ddeerreecchhooss  ffuunnddaammeennttaalleess’’  ttooddooss  aaqquueellllooss  ddeerreecchhooss  ssuubbjjeettiivvooss  qquuee  

ccoorrrreessppoonnddeenn  uunniivveerrssaallmmeennttee  aa  ‘‘ttooddooss’’  llooss  sseerreess  hhuummaannooss  eenn  ccuuaannttoo  ddoottaaddooss  ddeell  ssttaattuuss  ddee  ppeerrssoonnaass,,  

ddee  cciiuuddaaddaannooss  oo  ppeerrssoonnaass  ccoonn  ccaappaacciiddaadd  ddee  oobbrraarr;;  eenntteennddeennddoo  ppoorr  ‘‘ddeerreecchhoo  ssuubbjjeettiivvoo’’  ccuuaallqquuiieerr  
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    OOrraa,,  ssee  ddiirreeiittooss  ffuunnddaammeennttaaiiss  ssããoo  uunniivveerrssaalliizzáávveeiiss,,  ddeecciissõõeess  jjuuddiicciiaaiiss  qquuee  

ooss  aasssseegguurraamm  ttaammbbéémm  ddeevveemm  sseerr  uunniivveerrssaalliizzáávveeiiss..  EEmm  oouuttrrooss  tteerrmmooss,,  ssóó  ppooddee  sseerr  

ccoonnssiiddeerraaddaa  ccoorrrreettaa  uummaa  ddeecciissããoo  jjuuddiicciiaall  qquuee  aasssseegguurraa  uumm  ddiirreeiittoo  ssee  ffoorr  ppoossssíívveell  

aaffiirrmmaarr  qquuee  eemm  ttooddooss  ooss  ccaassooss  iiddêênnttiiccooss  sseerriiaa  ppoossssíívveell  ddeecciiddiirr--ssee  rriiggoorroossaammeennttee  ddoo  

mmeessmmoo  mmooddoo..  CCoommoo  ddiissssee  ccoomm  pprroopprriieeddaaddee  LLeenniioo  LLuuiizz  SSttrreecckk,,  ““ddeecciissõõeess  jjuurrííddiiccaass  

ccoorrrreettaass  ttêêmm  ddee  sseerr  uunniivveerrssaalliizzáávveeiiss,,  ssoobb  ppeennaa  ddee  ccoonnttrraarriiaarreemm  oo  ffuunnddaammeennttoo  ddaa  

ddeemmooccrraacciiaa  ––  aa  iigguuaallddaaddee””..33  

    PPaarraa  mmeellhhoorr  eexxpplliiccaarr  oo  qquuee  ssee  qquueerr  ddiizzeerr  ccoomm  iissssoo,,  sseejjaa  ddaaddoo  ttrraannssccrreevveerr  

ttrreecchhoo  ddaa  oobbrraa  ddee  GGeeoorrggeess  AAbbbboouudd::44  

  

  ““PPaarraa  mmeellhhoorr  eelluucciiddaarr  oo  rraacciiooccíínniioo,,  ffaarreemmooss  bbrreevvee  ssíínntteessee  ddee  iimmppoorrttaannttee  

ddeecciissããoo  ssoobbrree  oo  tteemmaa,,  pprrooffeerriiddaa  ppeelloo  TTrriibbuunnaall  CCoonnssttiittuucciioonnaall  AAlleemmããoo::  

BBVVeerrffGGEE  3333,,  330033,,  1188  ddee  jjuullhhoo  ddee  11997722..  

  NNoo  ccaassoo,,  aa  UUnniivveerrssiiddaaddee  ddaa  BBaavviieerraa  eessttaabbeelleecceeuu  lliimmiitteess  rrííggiiddooss  ddee  

vvaaggaass  ((NNuummeerruuss  CCllaauussuuss  aabbssoolluuttooss,,  ccoommoo  ddiizz  oo  TTCCFF))  ppaarraa  aallgguunnss  ccuurrssooss,,  nnaa  

hhiippóótteessee  ddee  aa  lliimmiittaaççããoo  sseerr  eessttrriittaammeennttee  nneecceessssáárriiaa  àà  mmaannuutteennççããoo  ddoo  rreegguullaarr  

ffuunncciioonnaammeennttoo  ddoo  ccuurrssoo,,  tteennddoo  eemm  vviissttaa  aa  eessttrruuttuurraa  ddooss  ccaammppii  ddaa  

UUnniivveerrssiiddaaddee..  EEssssaa  lliimmiittaaççããoo  iinncciiddiiuu,,  eennttrree  oouuttrrooss,,  nnoo  ccuurrssoo  ddee  MMeeddiicciinnaa  ee  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

eexxppeeccttaattiivvaa  ppoossiittiivvaa  ((ddee  pprreessttaacciioonneess))  oo  nneeggaattiivvaa  ((ddee  nnoo  ssuuffrriirr  lleessiioonneess))  aaddssccrriittaa  aa  uunn  ssuujjeettoo  ppoorr  uunnaa  

nnoorrmmaa  jjuurrííddiiccaa  ppoossiittiivvaa,,  ccoommoo  pprreessuuppuueessttoo  ddee  ssuu  iiddoonneeiiddaaddee  ppaarraa  sseerr  ttiittuullaarr  ddee  ssiittuuaacciioonneess  jjuurrííddiiccaass  yy//oo  

aauuttoorr  ddee  llooss  aaccttooss  qquuee  ssoonn  eejjeerrcciicciiooss  ddee  ffaaccttoo””..  
33  SSTTRREECCKK,,  LLeenniioo  LLuuiizz..  OO  jjuuiizz  ssoollttoouu  ooss  pprreessooss;;  jjáá  KKaarrll  mmaaxx  ddeeiixxoouu  ddee  eessttuuddaarr  ee  ffooii  vveennddeerr  ddrrooggaa..  IInn::  

hhttttpp::////wwwwww..ccoonnjjuurr..ccoomm..bbrr//22001155--mmaaii--2211//sseennssoo--iinnccoommuumm--jjuuiizz--ssoollttaa--2211--kkaarrll--mmaaxx--ddeeiixxoouu--eessttuuddaarr--ffooii--vveennddeerr--

ddrrooggaa,,  aacceessssoo  eemm  2233//1111//22001155..  
44  AABBBBOOUUDD,,  GGeeoorrggeess..  DDiissccrriicciioonnaarriieeddaaddee  aaddmmiinniissttrraattiivvaa  ee  jjuuddiicciiaall..  SSããoo  PPaauulloo::  RRTT,,  22001144,,  ppáágg..  117700--117711,,  

sseemm  ggrriiffooss  nnoo  oorriiggiinnaall..  
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iimmpplliiccoouu  aa  iimmppoossssiibbiilliiddaaddee  ddee  aallgguunnss  iinntteerreessssaaddooss,,  ppoorr  ccoonnttaa  ddaa  lliimmiittaaççããoo  ddee  

vvaaggaass,,  nnããoo  ppooddeerreemm  iinnggrreessssaarr  nnoo  ccuurrssoo  ddee  MMeeddiicciinnaa..  OO  TTrriibbuunnaall  

CCoonnssttiittuucciioonnaall  FFeeddeerraall  aalleemmããoo  ffooii  pprroovvooccaaddoo  ppeelloo  TTrriibbuunnaall  AAddmmiinniissttrraattiivvoo  ddaa  

BBaavviieerraa  ppaarraa  aannaalliissaarr  aa  ccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee  ddeessssaa  lliimmiittaaççããoo..    

  OO  ddiirreeiittoo  ccoonnssttiittuucciioonnaall  iinnvvooccaaddoo  ppaarraa  ssuusstteennttaarr  aa  iinnccoonnssttiittuucciioonnaalliiddaaddee  

ddaa  lliimmiittaaççããoo  ffooii  oo  aarrtt..  1122,,  II,,  ddaa  LLeeii  FFuunnddaammeennttaall  ddee  BBoonnnn,,  qquuee  ccoonnssaaggrraa  aa  

lliibbeerrddaaddee  pprrooffiissssiioonnaall,,  nnooss  sseegguuiinntteess  tteerrmmooss::  ""ttooddooss  ooss  aalleemmããeess  ttêêmm  oo  ddiirreeiittoo  

ddee  lliivvrreemmeennttee  eessccoollhheerr  pprrooffiissssããoo,,  llooccaall  ddee  ttrraabbaallhhoo  ee  ddee  ffoorrmmaaççããoo  

pprrooffiissssiioonnaall..  OO  eexxeerrccíícciioo  pprrooffiissssiioonnaall  ppooddee  sseerr  rreegguullaammeennttaaddoo  ppoorr  lleeii  ccoomm  

bbaassee  eemm  uummaa  lleeii""..  CCoomm  bbaassee  nneessssee  pprreecceeiittoo,,  ooss  eessttuuddaanntteess  ccuujjoo  aacceessssoo  aaoo  

ccuurrssoo  ddee  MMeeddiicciinnaa  nnããoo  ttiinnhhaa  ssiiddoo  ppoossssíívveell,,  ppoorr  ccoonnttaa  ddaa  lliimmiittaaççããoo  ddaass  vvaaggaass,,  

aalleeggaavvaamm  qquuee  aa  lleeii  qquuee  pprreevviiuu  eessssaa  lliimmiittaaççããoo  eerraa  iinnccoonnssttiittuucciioonnaall,,  ppoossttoo  tteerr  

vviioollaaddoo  sseeuu  ddiirreeiittoo  ffuunnddaammeennttaall  àà  eessccoollhhaa  lliivvrree  ddaa  pprrooffiissssããoo  ((ddeesseejjaavvaamm  

eessttuuddaarr  MMeeddiicciinnaa  ppaarraa  ssee  ttoorrnnaarreemm  mmééddiiccooss,,  ee  nnããoo  ppuuddeerraamm  ppoorr  ffoorrççaa  ddaa  

lliimmiittaaççããoo  ddee  vvaaggaass))..  

  CCoonnttuuddoo,,  oo  TTrriibbuunnaall  CCoonnssttiittuucciioonnaall  FFeeddeerraall  aalleemmããoo,,  ppoorréémm,,  nnããoo  ddeeuu  

rraazzããoo  àà  pprreetteennssããoo  ddooss  eessttuuddaanntteess,,  ee  rreeppuuttoouu  aa  lleeii  bbáávvaarraa  ccoommppaattíívveell  ccoomm  aa  

LLeeii  FFuunnddaammeennttaall  ddee  BBoonnnn..  EEnntteennddeeuu  qquuee,,  aappeessaarr  ddee  oo  aarrtt..  1122,,  II,,  ddaa  LLeeii  

FFuunnddaammeennttaall  ccoonnssaaggrraarr  uumm  ddiirreeiittoo  àà  aaddmmiissssããoo  aaoo  ccuurrssoo  uunniivveerrssiittáárriioo,,  

ccoonnssiiddeerroouu  ttaammbbéémm  qquuee  eessssee  ddiirreeiittoo  ppooddee  sseerr  lliimmiittaaddoo  ppoorr  mmeeiioo  ddee  lleeii  oouu  

ccoomm  bbaassee  eemm  uummaa  lleeii..  OO  TTrriibbuunnaall  eenntteennddeeuu  aaiinnddaa  qquuee  lliimmiittaaççõõeess  aabbssoolluuttaass  

ddee  aaddmmiissssããoo  ppaarraa  iinnggrreessssaanntteess  ddee  ddeetteerrmmiinnaaddoo  ccuurrssoo  ddee  ggrraadduuaaççããoo  ssããoo  

ccoonnssttiittuucciioonnaaiiss  ssoommeennttee  ssee::  aa))  eessssaass  lliimmiittaaççõõeess  ffoorreemm  ddeetteerrmmiinnaaddaass  nnooss  

lliimmiitteess  ddoo  eessttrriittaammeennttee  nneecceessssáárriioo,,  ddeeppooiiss  ddoo  uussoo  eexxaauussttiivvoo  ddaass  ccaappaacciiddaaddeess  

ddee  eennssiinnoo  ddiissppoonníívveeiiss,,  ee  bb))  hhoouuvveerr  eessccoollhhaa  ee  ddiissttrriibbuuiiççããoo  ddooss  ccaannddiiddaattooss,,  

sseegguunnddoo  ccrriittéérriiooss  rraacciioonnaaiiss,,  ccoomm  cchhaannccee  ppaarraa  ttooddoo  ccaannddiiddaattoo  qquuaalliiffiiccaaddoo  

ppaarraa  oo  eennssiinnoo  ssuuppeerriioorr  ee  ccoomm  oo  rreessppeeiittoo,,  nnaa  mmaaiioorr  mmeeddiiddaa  ddoo  ppoossssíívveell,,  ddaa  

eessccoollhhaa  iinnddiivviidduuaall  ddoo  lluuggaarr  ddee  eennssiinnoo..  RReessppeeiittaaddaass  eessssaass  ccoonnddiiççõõeess,,  oo  

TTrriibbuunnaall  eenntteennddeeuu  qquuee  éé  oo  lleeggiissllaaddoorr  qquueemm  ddeevvee  ttoommaarr  aass  ddeecciissõõeess  

eesssseenncciiaaiiss  ssoobbrree  ooss  rreeqquuiissiittooss  ddaa  ddeetteerrmmiinnaaççããoo  ddaass  lliimmiittaaççõõeess  aabbssoolluuttaass  ddee  

aaddmmiissssããoo  ee  ooss  ccrriittéérriiooss  ddee  eessccoollhhaa  aa  sseerreemm  aapplliiccaaddooss..  CCoonnssiiddeerraannddoo,,  eemm  
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ssíínntteessee,,  qquuee  aass  uunniivveerrssiiddaaddeess  ppooddeemm  sseerr  aauuttoorriizzaaddaass  àà  rreegguullaammeennttaaççããoo  ddee  

ddeemmaaiiss  ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess  ddeennttrroo  ddooss  lliimmiitteess  eessttaabbeelleecciiddooss,,  oo  TTrriibbuunnaall  

CCoonnssttiittuucciioonnaall  jjuullggoouu  ccoonnssttiittuucciioonnaall  aa  lleeii  bbáávvaarraa  qquuee  iimmppuunnhhaa  lliimmiittaaççããoo  aaoo  

nnúúmmeerroo  ddee  vvaaggaass  nnoo  ccuurrssoo  uunniivveerrssiittáárriioo  ddee  MMeeddiicciinnaa..  

  OO  ccaassoo  éé  iinntteerreessssaannttee  --  ee  eemm  cceerrttaa  mmeeddiiddaa  ssuurrpprreeeennddeennttee  --  ppoorrqquuee  aa  

aarrgguummeennttaaççããoo  jjuuddiicciiaall  nnããoo  mmeenncciioonnaa  oo  ddiirreeiittoo  àà  eedduuccaaççããoo  --  ddiirreeiittoo  ssoocciiaall  

((iimmppoorrttaannttee  lleemmbbrraarr  qquuee  aa  LLeeii  FFuunnddaammeennttaall  nnããoo  pprreevvêê  nneennhhuumm  ddiirreeiittoo  ssoocciiaall))  

--,,  ggiirraannddoo  eemm  ttoorrnnoo  aappeennaass  ddaa  lliibbeerrddaaddee  pprrooffiissssiioonnaall  --  ddiirreeiittoo  iinnddiivviidduuaall,,  ee  nnããoo  

ssoocciiaall..    

  OO  qquuee  eeffeettiivvaammeennttee  iinntteerreessssaa  éé  aa  ddiissccuussssããoo  ssuubbjjaacceennttee  aa  eellee  eemm  qquuee  ssee  

eevviiddeenncciiaa  qquuee  nneemm  ttooddoo  ddiirreeiittoo  ppooddee  sseerr  eeffeettiivvaaddoo  ppeelloo  JJuuddiicciiáárriioo..  SSee  

rreeaallmmeennttee  hháá  uumm  ddiirreeiittoo  àà  eedduuccaaççããoo  ffuunnddaammeennttaall,,  nnããoo  hháá  uumm  ddiirreeiittoo  

ffuunnddaammeennttaall  aa  ccuurrssaarr  aa  mmeeddiicciinnaa,,  oo  qquuee  ssee  ppooddee  pplleeiitteeaarr  éé  qquuee  hhaajjaa  pprroocceessssoo  

ddeemmooccrrááttiiccoo  ee  ddee  mmeerriittooccrraacciiaa  ppaarraa  ssee  aacceessssaarr  aass  vvaaggaass  ddoo  ccuurrssoo  ddee  

mmeeddiicciinnaa..  

  PPoorr ttaannttoo,,  oo  qquuee  eeffeett iivvaammeennttee  hháá  ddee  ssee  ppeerrqquuii rr ii rr   qquuaannddoo  ssee  eessttáá  

ddiiaannttee  ddee  uummaa  ll iiddee  qquuee  ppooddee  ssee  ccoonnssuubbssttaanncciiaarr   eemm  uummaa  iimmpplleemmeennttaaççããoo  

jjuuddiicciiaall   ddee  ppooll íítt iiccaa  ppúúbbll iiccaa  éé  ssee,,  ddee  ffaattoo,,  hháá  oouu  nnããoo  uumm  ddiirreeii ttoo  

ffuunnddaammeennttaall   ssuubb  eexxaammiinnee  aappttoo  aa  rreeccllaammaarr  ssuuaa  ccoonnccrreett iizzaaççããoo..  SSee  ffoorr  

ccoonnssttaattaaddaa  aa  pprreesseennççaa  ddeessssee  ddiirreeii ttoo  ee  eellee,,  ppoorr   ccoonnsseeqquuêênncciiaa,,  tt iivveerr   

ccaarráátteerr  uunniivveerrssaall iizzáávveell ,,  eessssee  ddii rreeii ttoo  ppooddeerráá  sseerr   ccoonnccrreett iizzaaddoo  mmeeddiiaannttee  aa  

iimmpplleemmeennttaaççããoo  ddaa  ppooll íítt iiccaa  ppúúbbll iiccaa  ppeelloo  JJuuddiicciiáárr iioo,,  sseemm  qquuee  iissssoo  

ccoonnff iigguurree  qquuaallqquueerr   iinnggeerrêênncciiaa  iinnddeevviiddaa  nnooss  ddeemmaaiiss  ppooddeerreess  oouu  

mmaannii ffeessttaaççããoo  ddee  aatt iivviissmmoo  jjuuddiicciiaall ..  

  DDeessttaarr ttee,,  oo  aaggii rr   aaddmmiinniisstt rraatt iivvoo  eessttáá  vviinnccuullaaddoo  ddii rreettaammeennttee  aaoo  qquuee  

eessttaabbeelleeccee  aa  CCoonnsstt ii ttuuiiççããoo,,  pprr iinncciippaallmmeennttee  nnoo  qquuee  ssee  rreeffeerree  aaooss  ddii rreeii ttooss  

ffuunnddaammeennttaaiiss..  EEssssaa  vviinnccuullaaççããoo  ccoonnsstt ii ttuucciioonnaall   iimmppeeddee  oo  aaggiirr   

ddiissccrr iicciioonnáárriioo  qquuee,,  vveerrddaaddeeii rraammeennttee,,  ssiiggnnii ff iiccaa  sseeuu  ccoonntt rraappoonnttoo,,  qquuaall   

sseejjaa::   uummaa  aall ffoorrrr iiaa  ccoonnsstt ii ttuucciioonnaall ””..  
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    OOrraa,,  aassssiimm  ccoommoo  nnaa  AAlleemmaannhhaa  nnããoo  ssee  ppôôddee  rreeccoonnhheecceerr  uumm  ddiirreeiittoo  

uunniivveerrssaall  aa  eessttuuddaarr  MMeeddiicciinnaa,,  nnoo  BBrraassiill  nnããoo  ssee  ppooddee  rreeccoonnhheecceerr  uumm  ssuuppoossttoo  ddiirreeiittoo  

uunniivveerrssaall  aa  uummaa  nnoovvaa  mmoorraaddiiaa  ddaaqquueelleess  qquuee  ssããoo  vvííttiimmaass  ddee  vviioollêênncciiaa  sseexxuuaall..  HHáá  

ddiirreeiittoo  ffuunnddaammeennttaall  ––  eessttee,,  ssiimm,,  uunniivveerrssaalliizzáávveell  ––  aaoo  rreessssaarrcciimmeennttoo  ddoo  ddaannoo;;  hháá  ddiirreeiittoo  

ffuunnddaammeennttaall  aaoo  aaffaassttaammeennttoo  ddoo  aaggrreessssoorr..  NNaaddaa  ddiissssoo,,  ppoorréémm,,  ffooii  ppeeddiiddoo  ppeelloo  

MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo..  NNããoo  hháá,,  ttooddaavviiaa,,  ddiirreeiittoo  ffuunnddaammeennttaall  aa  uummaa  nnoovvaa  mmoorraaddiiaa  ppaarraa  aa  

vvííttiimmaa  ddaa  vviioollêênncciiaa..  

    VVaallee  aaqquuii,,  uummaa  vveezz  mmaaiiss,,  rreeccoorrddaarr  aa  lliiççããoo  ddee  LLeenniioo  SSttrreecckk::55  

  

  ““TTeennhhoo  tteennttaaddoo  mmoossttrraarr  eessssee  ggrraauu  ddee  aauuttoonnoommiiaa  ddoo  ddiirreeiittoo..  EEllee  nnããoo  ppooddee  

sseerr  ccoorrrriiggiiddoo  ppoorr  ssuubbjjeettiivviissmmooss,,  sseejjaa  ccoomm  qquuee  rroouuppaaggeemm  ffoorr,,  ssee  ééttiiccaass  oouu  

mmoorraaiiss  oouu  mmoorraalliizzaanntteess  ——  ppoorr  eexxeemmpplloo,,  aa  aauuttoorriizzaaççããoo  ddee  jjuullggaammeennttoo  ppoorr  

eeqquuiiddaaddee,,  pprreesseennttee  ttaammbbéémm  nnoo  pprroojjeettoo  ddoo  nnoovvoo  CCPPCC,,  jjaammaaiiss  ppooddeerráá  

ssiiggnniiffiiccaarr  uumm  áálliibbii  ppaarraa  qquuee  oo  jjuuiizz  ssee  aaffaassttee  ddoo  ssiisstteemmaa  ddee  ddiirreeiittoo  ee  jjuullgguuee  

ccoonnffoorrmmee  ccrriittéérriiooss  mmoorraaiiss,,  eeccoonnôômmiiccooss,,  ppoollííttiiccooss,,  eettcc..  NNeessssaa  lliinnhhaa,,  tteennhhoo  

uuttiilliizzaaddoo  aallgguummaass  iilluussttrraaççõõeess..  CCoonnffeessssoo,,  iilluussttrraaççõõeess  dduurraass  ee  aattéé  aannttiippááttiiccaass..  

MMaass  bbaassttaannttee  ddiiddááttiiccaass  ee  iissttoo  nniinngguuéémm  ppooddee  nneeggaarr!!    PPoorr  eexxeemmpplloo,,  uumm  aalluunnoo  

ddee  mmeeddiicciinnaa  oouu  bbiioollooggiiaa  aalleeggaa  oobbjjeeççããoo  ddee  ccoonnsscciiêênncciiaa  ppaarraa  nnããoo  ffrreeqquueennttaarr  aa  

ccaaddeeiirraa  ddee  aannaattoommiiaa,,  oonnddee  ssããoo  ffeeiittooss  eexxeerrccíícciiooss  ccoomm  aanniimmaaiiss  ((ddiisssseeccaaççããoo))..  

EEnnttrraa  eemm  jjuuíízzoo  ee  ppeeddee  qquuee  aa  UUnniivveerrssiiddaaddee  llhhee  pprrooppoorrcciioonnee  uumm  ccuurrrriiccuulluumm  

aalltteerrnnaattiivvoo..  OO  jjuuddiicciiáárriioo  ccoonncceeddee  aa  oorrddeemm..  QQuuaall  éé  oo  pprroobblleemmaa  ddeessssaa  ddeecciissããoo??  

SSeemm  ddúúvviiddaa,,  aa  ddeecciissããoo  éé  eeqquuiivvooccaaddaa..  SSeemm  ddiissccuuttiirr  oo  ddiirreeiittoo  ddooss  aanniimmaaiiss  

((eessssaa  éé  oouuttrraa  qquueessttããoo)),,  nnããoo  ppaarreeccee  ccoonnssttiittuucciioonnaall  qquuee  oo  rreessttaannttee  ddaa  

                                                                                                  
55  SSTTRREECCKK,,  LLeenniioo  LLuuiizz..  MMaattaarr  oo  ggoorrddiinnhhoo  oouu  nnããoo??  OO  qquuee  aass  eessccoollhhaass  mmoorraaiiss  ttêêmm  aa  vveerr  ccoomm  oo  DDiirreeiittoo??  

IInn::  hhttttpp::////wwwwww..ccoonnjjuurr..ccoomm..bbrr//22001144--aaggoo--2288//sseennssoo--iinnccoommuumm--mmaattaarr--ggoorrddiinnhhoo--oouu--nnaaoo--eessccoollhhaa--mmoorraall--vveerr--

ddiirreeiittoo,,  aacceessssoo  eemm  2233//1111//22001155..  
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ssoocciieeddaaddee  ttrraannssffiirraa  rreeccuurrssooss  ppaarraa  pprrooppoorrcciioonnaarr  oo  bbeemm  eessttaarr  ddaa  ccoonnsscciiêênncciiaa  

mmoorraall  ddoo  nnoossssoo  pprreetteennddeennttee  aa  eessccuullááppiioo..  OO  jjuuiizz  tteerráá  qquuee  rreessppoonnddeerr  aa  

aallgguummaass  ppeerrgguunnttaass,,  ccoommoo::  hháá  uumm  ddiirreeiittoo  ffuunnddaammeennttaall  aa  ccuurrssaarr  mmeeddiicciinnaa??  SSee  

nnããoo  hháá,,  oo  pplleeiittoo  nnããoo  vviinnggaa..  SSeegguunnddoo::  aa  ccoonndduuttaa  éé  uunniivveerrssaalliizzáávveell??  UUmm  

eessttuuddaannttee  ddee  ddiirreeiittoo  ppooddee  aalleeggaarr  pprroobblleemmaass  mmoorraaiiss  ee  nnããoo  ccuurrssaarr  ddiirreeiittoo  

ppeennaall,,  ppoorr  eexxeemmpplloo??  EE  nnaa  eennggeennhhaarriiaa,,  ppooddee  oo  eessttuuddaannttee  eexxiiggiirr  uumm  ccuurrrrííccuulloo  

pprróópprriioo??  EE  aa  iissoonnoommiiaa,,  aa  iigguuaallddaaddee,,  aa  rreeppúúbblliiccaa,,  eettcc......oonnddee  ffiiccaamm??  EE  ooss  

rreeccuurrssooss,,  qquuee  ssããoo  ddee  ttooddooss,,  ppooddeemm  sseerr  ddeessvviiaaddooss  eemm  ffaavvoorr  ddee  uumm??””  

  

    OOrraa,,  ssee  nnããoo  eexxiissttee  uumm  ddiirreeiittoo  uunniivveerrssaall  ddaass  vvííttiimmaass  ddee  vviioollêênncciiaa  sseexxuuaall  aa  

uummaa  nnoovvaa  mmoorraaddiiaa,,  eennttããoo  nnããoo  eexxiissttee  oo  ““ddiirreeiittoo  ddaa  ccrriiaannççaa  GGaabbrriieellyy  aa  uummaa  nnoovvaa  

mmoorraaddiiaa  eemm  rraazzããoo  ddaa  vviioollêênncciiaa  sseexxuuaall  qquuee  ssuuppoossttaammeennttee  ssooffrreeuu””..  EE  iissttoo  éé,,  ttaammbbéémm,,  

mmoottiivvoo  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  rreeffoorrmmaarr--ssee  aa  ddeecciissããoo  jjuuddiicciiaall..  

    AAlliiááss,,  cchhaammaa  aa  aatteennççããoo  oo  ffaattoo  ddee  qquuee,,  nnããoo  oobbssttaannttee  tteennhhaa  cchheeggaaddoo  aaoo  

MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  aa  nnoottíícciiaa  ddee  qquuee  uummaa  ppeessssooaa  ppeerrffeeiittaammeennttee  iiddeennttiiffiiccaaddaa  tteerriiaa  

pprraattiiccaaddoo  aattoo  lliibbiiddiinnoossoo  ccoomm  ccrriiaannççaa  ((ccoollooccaannddoo  sseeuu  ppêênniiss  nnaa  bbooccaa  ddaa  ccrriiaannççaa  ee  ssee  

mmaassttuurrbbaannddoo  ddiiaannttee  ddeellaa,,  ddee  ffoorrmmaa  aa  ddeessppeejjaarr  llííqquuiiddoo  sseemmiinnaall  eemm  sseeuu  rroossttoo,,  bbooccaa  ee  

ccoolloo)),,  oo  qquuee  ccaarraacctteerriizzaa,,  aaoo  mmeennooss  eemm  tteessee,,  oo  ccrriimmee  ddee  eessttuupprroo  ddee  vvuullnneerráávveell  ((aarrtt..  

221177--AA  ddoo  CCóóddiiggoo  PPeennaall)),,  ccrriimmee  ddee  aaççããoo  ppeennaall  ppúúbblliiccaa  iinnccoonnddiicciioonnaaddaa,,  ppaarraa  oo  qquuaall  éé  

ccoommiinnaaddaa  ppeennaa  ddee  rreecclluussããoo  eennttrree  ooiittoo  ee  qquuiinnzzee  aannooss,,  nnããoo  hhaajjaa  nnooss  aauuttooss  qquuaallqquueerr  

nnoottíícciiaa  nnoo  sseennttiiddoo  ddee  qquuee  tteennhhaa  ssiiddoo  ttoommaaddaa  aallgguummaa  mmeeddiiddaa  nnoo  ââmmbbiittoo  ccrriimmiinnaall  ccoonnttrraa  

oo  ssuuppoossttoo  rreessppoonnssáávveell  ppeellaa  vviioollêênncciiaa  sseexxuuaall..  AAoo  qquuee  ppaarreeccee,,  eennttããoo,,  oo  óórrggããoo  ddee  

aattuuaaççããoo  ddoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  ddee  CCaammppooss  ddooss  GGooyyttaaccaazzeess,,  aaoo  ttoommaarr  ccoonnhheecciimmeennttoo  ddoo  

eessttuupprroo  ddee  vvuullnneerráávveell,,  aabbrriiuu  mmããoo  ddee  ppeerrsseegguuiirr  oo  aauuttoorr  ddoo  ccrriimmee  ee  pprreeffeerriiuu  aaffaassttaarr  ddee  
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ssuuaa  mmoorraaddiiaa  aa  vvííttiimmaa..  CCoomm  ttooddaass  aass  vvêênniiaass  ddeevviiddaass  aaooss  iilluussttrreess  rreepprreesseennttaanntteess  ddoo  

vvaalloorroossoo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo  qquuee  aattuuaarraamm  nneessttee  pprroocceessssoo  ––  ee  ttaammbbéémm  aaoo  mmaaggiissttrraaddoo  

pprroollaattoorr  ddaa  ddeecciissããoo  aaggrraavvaaddaa  ––,,  mmaass  hháá  aallggoo  aaíí  qquuee  jjuurriiddiiccaammeennttee  nnããoo  ssee  ssuusstteennttaa..  

    EE  nneemm  ssee  ffaallee  eemm  eexxttrraaiirr  ppeeççaass  ppaarraa  oo  MMiinniissttéérriioo  PPúúbblliiccoo,,  nnaa  ffoorrmmaa  ddoo  

aarrtt..  4400  ddoo  CCóóddiiggoo  ddee  PPrroocceessssoo  PPeennaall,,  jjáá  qquuee  oo  ppaarrqquueett  jjáá  tteevvee  ccoonnhheecciimmeennttoo  ddooss  ffaattooss  

aaqquuii  rreellaattaaddooss..  

    PPoorr  ttaaiiss  ffuunnddaammeennttooss,,  oo  vvoottoo  éé  nnoo  sseennttiiddoo  ddee  DDAARR  PPRROOVVIIMMEENNTTOO  AAOO  

RREECCUURRSSOO,,  ppaarraa  rreevvooggaarr  aa  ttuutteellaa  aanntteecciippaaddaa..  

  

RRiioo  ddee  JJaanneeiirroo,,  0099  ddee  ddeezzeemmbbrroo  ddee  22001155..  

  

  

DDeess..  AAlleexxaannddrree  FFrreeii ttaass  CCââmmaarraa  

RReellaattoorr  


