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Resumo

Resumo

A Constituição Federal estabelece em seu texto
que a igualdade no tratamento ao estrangeiro deve
ser uma regra a ser seguida. No entanto, existe
uma grande parcela da legislação que foi redigida
antes da promulgação da Constituição de 1988,
como por exemplo os artigos 352 a 358 da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Diante
disto existem divergências no entendimento e
aplicação das leis de trato igualitário aos
estrangeiros. A aplicação da lei deve ser
interpretada conforme a Constituição Federal para
que haja uma adequada aplicação de direitos sem
dar liberdade ou punir além daquilo estabelecido na
lei maior do país.

O presente trabalho tem como objetivo versar
sobre a seletividade penal sob o entendimento dos
tribunais, mais especificamente, o Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo e o Tribunal de
Justiça
do
Estado
de
Minas
Gerais.
Preliminarmente, será abordado o sistema prisional
brasileiro, a superlotação em que se encontra e
consequentemente as condições precárias em que
os presos estão sujeitos e em seguida sobre as leis
penais. Posteriormente, serão averiguados a
seletividade do sistema penal, além dos princípios,
com destaque ao princípio da insignificância e a
sua aplicabilidade. Analisando tais aspectos,
conclui-se o estudo com a comparação de cada
discernimento quanto aos tribunais e como a
seletividade está presente em nosso cotidiano.
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