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 Direitos Fundamentais: Declaração de Direitos da Virgínia
(1776) e Declaração dos Direitos dos Homens e Cidadãos
(1789).

 Divergências doutrinárias, em relação à evolução
histórica dos direitos fundamentais. “Gerações” ou
“Dimensões”

 As Gerações ou Dimensões dos Direitos Fundamentais
estão embasadas atualmente na preocupação com a
formatação dos Direitos Humanos, ora em âmbito
jurídico, ora na esfera das conquistas sociais.

DIREITOS FUNDAMENTAIS



RESUMO DAS GERAÇÕES OU
DIMENSÕES

 Visão Clássica:

 Primeira geração: está atrelada aos direitos individuais que
solidificam as liberdades individuais impondo limites ou limitações
ao poder de legislar do Estado. Direito Natural e influência dos
iluministas;

 Segunda geração: os direitos sociais, culturais e econômicos
decorrentes dos direitos de primeira geração e exigindo do
Estado uma postura mais ativa. Solidificação da igualdade;

 Terceira geração: são os direitos fundamentais direcionados ao
destino da humanidade, relacionados à paz, ao Meio Ambiente e
a sua proteção e conservação, ao desenvolvimento econômico e
à defesa do consumidor – Solidificação da fraternidade. Direitos
transindividuais. Direitos difusos;



RESUMO DAS GERAÇÕES OU
DIMENSÕES
- TENDÊNCIA ATUAL: RECONHECIMENTO DE OUTRAS

DIMENSÕES.

 Quarta geração: são os direitos relacionados à manipulação
genética. Podemos citar como exemplo, as discussões sobre a
biotecnologia e a bioengenharia, tratando de assuntos referentes
à vida e à morte, tendo como pressuposto a ética no debate;

 Quinta geração: é representada pelos direitos oriundos da
realidade virtual, demonstrando a crescente preocupação do
sistema constitucional como a propagação e desenvolvimento do
Direito Eletrônico na atualidade, envolvendo, assim, a
internacionalização da jurisdição constitucional em virtude do
rompimento das fronteiras físicas por meio da internet, também
conhecida como “Grande Rede- WWW”.



Declaração Universal dos Direitos humanos: “Todas as pessoas são dotadas de 
razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com espírito de 
fraternidade”

 Constituição Portuguesa de 1976, com a Reforma de 1989

 Preâmbulo: (...) A Assembleia Constituinte afirma a decisão
do povo português, de defender a independência nacional, de
garantir os direitos fundamentais dos cidadãos, de
estabelecer os princípios basilares da democracia, de
assegurar o primado do Estado de Direito Democrático e de
abrir caminho para uma sociedade socialista, no respeito da
vontade do povo português, tendo em vista a construção de
um país mais livre, mais justo e mais fraterno (...).

 Artigo 1º - Portugal é uma República soberana, baseada na
dignidade da pessoa humana e na vontade popular e
empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e
solidária



BRASIL

 Preâmbulo da CF/88 - Nós, representantes do povo
brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para
instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a
justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e internacional, com a
solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a
proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL.

 CONSTITUCIONALISMO FRATERNAL – ART. 3º.

 Direitos e Garantias Fundamentais – CF/88, ART. 5º,
especialmente.



DIREITOS FUNDAMENTAIS -
EFETIVAÇÃO

 DECLARAÇÃO X EFETIVIDADE ( Norberto
Bobbio: Era dos Direitos).

 Justiça restaurativa, Direitos humanos e
humanização da aplicação do próprio
Direito Penal.

 Equidade e dignidade - igualdade



ACESSO À JUSTIÇA - JUDICIALIZAÇÃO

 Mauro Cappelletti: três ondas - os principais
movimentos renovatórios do acesso à Justiça. A
primeira onda diz respeito à assistência
judiciária aos pobres (obstáculo econômico do
acesso à justiça). A segunda onda refere-se à
representação dos interesses difusos em juízo
(obstáculo organizacional do acesso à justiça) –
coletivização do processo. A terceira onda,
denominada de “o enfoque do acesso à justiça”,
soluções – técnicas adequadas para a solução
dos conflitos.



PRINCÍPIO DA FRATERNIDADE –
RESGATE NO SISTEMA JUSTIÇA.

 Os obstáculos para a harmonia da convivência
humana não são apenas de ordem jurídica, ou
seja, devidos à falta de leis que regulem esse
convívio; dependem de atitudes, mais profundas,
morais, espirituais, do valor que damos à pessoa
humana, de como consideramos o outro.

 Chiara Lubich



REALIDADE BRASILEIRA
 Dados - 2017 

 109,1 Milhões de ações no Judiciário Brasileiro – 206 
milhões de habitantes.

 TAXA ANUAL DE CONGESTIONAMENTO  - CNJ 

 JUSTIÇA ESTADUAL: 74,8%
 JUSTIÇA FEDERAL: 71,6%
 JUSTIÇA DO TRABALHO: 49%

 29,4 milhões de casos novos . 29,4 milhões baixados. Estoque: 79,7 
milhões – 38% dos casos pendentes: execuções fiscais.  18.011 
magistrados. Processos eletrônicos ( casos novos): 70%.

 CULTURA DA SENTENÇA X CULTURA DA PAZ – NCPC, art. 3º.



Problema estrutural: Cultura do litígio e Cultura do diálogo. 
Reflexão sobre políticas públicas para o Judiciário. Meios 
alternativos para solução de conflitos - Conciliação pré-
processual. Conciliação e mediação processual - pacificação 
social. Novo CPC repercussão geral e incidente de 
demandas repetitivas. Reformulação do sistema de cobrança 
dos executivos fiscais.  PJ-e. Repercussão geral - Incidente 
de demandas repetitivas.



Acesso à Justiça
Mutirão Castanhal – PA                                          Mutirão de Irece – BA 

Multidão de Uberaba – MG                                     Mutirão de Bacabal – MA 



Acesso à Justiça
JEFIT Esperantina – PI                                        JEFIT Porto Grande e Calçoene – AP 

JEFIT Extrema – RO                              



Medidas de ampliação do acesso à Justiça 2017

Juizado Itinerante da Ilha do Marajó - PA



NA ÁREA HOSPITALAR DE BELO HORIZONTE - 2013

Após 15 anos, imóvel que abrigava Fundação Navantino Alves é desocupado por 25 famílias

– DESOCUPAÇÃO HUMANIZADA – Atores envolvidos: Justiça Federal x Justiça Estadual x

MPE x MPF x CEF x PM-MG x Defensoria Pública da União e o Grupo Santa Casa



Trajetórias e Desafios – Sistema 
carcerário Brasileiro.

 Sistemas de penas. Dados divulgados em dezembro/2017.
(EUA, CHINA BRASIL E RÚSSIA)

 EUA 2.145.100

 China: 1.649.804

 Brasil: 698.618 ( 2015) – 726.712 (2016 - junho) – * em
dez/2014 era 622.202.

 Rússia: 646.085

 Índia: 419.623

 Número de vagas: 368.049 – 1.436 unidades prisionais. Déficit de
358.663 vagas.

 Taxa de ocupação ( média) – 197,4% (AM 484%).



Trajetórias e Desafios – Sistema 
carcerário Brasileiro.

 290.684 presos provisórios ( tempo médio de 1 ano e
três dias). – 2014. Custo médio de cada preso: R$
2.400,00.

 Tráfico de drogas: 28%. Roubo e furtos: 37%.
Homicídio: 11%. Armas 8%. Receptação: 2%.

 Perfil: massa de pobres, negros (64%) e jovens entre 18
e 29 anos (55%); fundamental incompleto. (75%).

 Homens: 92%. Mulheres: 6%.

 Presos domiciliares: cerca de 140.000

 Mandados pendentes de cumprimento: mais de 500.000



Trajetórias e Desafios

DIREITO PENAL E PROCESSO 
 MACROMINALIDADE

CRIMINALIDADE ORGANIZADA

“A existência do crime organizado é uma demonstração de um poder
paralelo não legitimado pelo povo, que ocupa lacunas deixadas pelas
deficiências do Estado Democrático de Direito e demonstra a falência
do modelo estatal de repressão à macrocriminalidade” (Rodrigo
Carneiro Gomes).

“Muitos não se deram conta de que o crime organizado é tão perigoso
quanto o terrorismo, porque distorce o mercado, aumenta a riqueza de
poucos e a pobreza de todos os outros e, terceiro, atenta contra os
direitos humanos. Se a segurança não é garantida, direitos
fundamentais à vida e à liberdade estão ameaçados” (Fausto Zuccarelli,
Promotor italiano).



MACROCRIMINALIDADE

CRIMINALIDADE ORGANIZADA

“Sistema hierárquico

. Comunicação interna restrita

. Lucro econômico

. Proteção recíproca entre seus membros e familiares.

. Tráfico de entorpecentes, sonegação fiscal, extorsão, contrabando,
tráfico de armas, jogos de azar, corrupção e lavagem de dinheiro (parte
e consequência dessas condutas).

Antecedentes:

Itália (Máfia, Camorra, Ndrangheta)

México (Los Zetas, Família Michoacana, Sinaloa e outros)



MACROCRIMINALIDADE

Brasil:

Quadro alarmante:

Rio de Janeiro: Comando Vermelho ( 1979) – Amigo dos amigos (AMA)-
Terceiro Comando da Capital (2002).

São Paulo: Primeiro Comando da Capital (1993 - 27 unidades e
Bolívia/Paraguai). CRBC – 1999 ( Guarulhos) – CDL 1996.

Norte: FDN Família do Norte ( AM, RR, RN e PA).

Lei 12.850/2013 - Organização criminosa

Lei 12.683/2012 – Lavagem de dinheiro

Lei 12.694/2012 - Figura do colegiado

Segregação cautelar – colaboração premiada – provas e presídios
federais.

Mudança de paradigma: privar os criminosos dos ganhos decorrentes
de sua atividade ilícita – sequestro e confisco.



JUSTIÇA RESTAURATIVA –
HUMANIZAÇÃO DA  APLICAÇÃO DO 
DIREITO PENAL
 SEPARAÇÃO: JOIO X TRIGO

 RESGATE

 MEDIDAS EFETIVAS: EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO, 
TRABALHO, SAÚDE E  ARTE.

 Helena Kolody: 

 A vida bloqueada

 instiga o teimoso viajante

 a abrir nova estrada



Considerações finais:        

Guimarães Rosa                          

O correr da vida embrulha tudo.
A vida é assim: esquenta e esfria, 

aperta e daí afrouxa,
sossega e depois desinquieta.

O que ela quer da gente é coragem


