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DECRETO DAS ARMAS (9.785/19) E SUAS INCONSTITUCIONALIDADES
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LUIZ FLÁVIO GOMES: Deputado Federal por
São Paulo (2019-2023) - é professor e jurista,
Doutor
em
Direito
pela
Universidade
Complutense de Madri e Mestre em Direito Penal
pela USP. Exerce o cargo de Diretor-presidente
do Instituto Avante Brasil. Atuou nas funções de
Delegado, Promotor de Justiça, Juiz de Direito e
Advogado. Atualmente, dedica-se a ministrar
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sobre temas relevantes e atuais do cotidiano.
O governo está tentando difundir o porte de arma por meio de decreto. Mas
decreto não é lei. Está abaixo dela. Ele só pode regular ou explicitar o que já está na
lei. Não pode ir além dela. É fruto de decisão política. Quando radical ou abusivo,
fere a lei e a Constituição. Se torna inconstitucional (e não vale).
Foi isso o que ocorreu com o Decreto 9.785/19. Em vários momentos foi além
do que está previsto no Estatuto
do Desarmamento. Dentre os pontos fora da
5
“casinha” podemos citar a presunção da necessidade do porte de arma de fogo,
presunção genérica, em favor de 20 categorias. Isso viola a regra legal que exige
comprovação dessa necessidade em cada caso.
Violada a lei (por meio de um decreto), de duas uma: ou por decisão do
Congresso ou por deliberação do Supremo, o adequado é suspender a vigência do
decreto, deixando a discussão da matéria para o Parlamento. Com isso se respeita
o princípio da separação dos poderes (quem cria leis ordinárias é o parlamento, não
o Executivo). Cada macaco no seu galho. Cada poder com seus limites. Ou tudo vira
bagunça.
O presidente disse: “Nós temos que respeitar a vontade popular”. Trata-se de
uma regra de ouro na política. Mas o presidente também tem que respeitar a
Constituição e as leis. Não existe poder ilimitado. Nem tudo que o povo quer está
permitido pelas leis ou pela Constituição.
Quem governa ou pratica atos de acordo com a vontade das multidões (das
massas), violando o direito positivo, transforma e democracia em oclocracia (que é
uma democracia populista distorcida, já denunciada por Aristóteles, no velho
mundo grego).
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É evidente que ninguém pode ser impedido de agir em legítima defesa, nos
termos do art. 25 do Código Penal. A defesa pode ser feita inclusive por meio de
arma de fogo, desde que não haja abuso, excesso ou desproporcionalidade (é o
que diz a lei).
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Diante do quadro de violência epidêmica, muita gente acredita que estando a
população armada a segurança melhora. Os radicais chegam a afirmar que querem
arma “para matar vagabundo” (alterofagia sem disfarces, fim da sensibilidade
humana).
O Estado tem obrigação de nos garantir segurança (essa foi a razão central do
seu nascimento, conforme Hobbes, em 1651). Quando o Estado falido não cumpre
seu papel, ele pode não fazer nada ou estimular a política tanatológica (autofágica
e alterofágica) “da guerra de todos contra todos”. Como?
Disseminando a posse ou porte de armas de fogo, por exemplo. Sem critérios.
É um grande equívoco presumir que todos saibam usar arma de fogo. Sem o devido
treinamento, a arma se transforma em um instrumento de alterofagia (destruição)
massiva.
Quer saber mais?
O decreto revela exorbitância do poder regulamentar, passível de sustação por
decreto legislativo (ou por decisão judicial).
O Estatuto do Desarmamento condicionou o porte de armas de fogo à prova
de efetiva necessidade (art. 4º). Isso não se compatibiliza com presunções de
necessidade dadas por decreto regulamentador. A regra geral do Estatuto é a não
concessão do porte. Só em casos excepcionais ele pode ser deferido. Um decreto
não pode fazer isso em favor de milhões de pessoas (cerca de 20 milhões) afastando
a regra da comprovação efetiva da necessidade do porte.
Uma coisa é presumir normativamente a necessidade de profissões
notoriamente perigosas, como a de policiais e mesmo guardas civis metropolitanos,
mas outra é estendê-la a uma série de categorias em que não há esse perigo
imanente à profissão.
Ao declarar a constitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, o STF o fez à
luz da proibição de proteção insuficiente, subjacente ao princípio da
proporcionalidade. Nessa perspectiva, incide ainda o princípio da proibição do
retrocesso social, pois o armamento indiscriminado da população tende a aumentar
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o número de crimes passionais, pelo notório número elevado de pessoas
psicologicamente inaptas à enorme responsabilidade de possuir uma arma de fogo
(STF, ADI 3112).
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Consoante destacado pelo Relator, Min. Lewandowski, “a edição do Estatuto
do Desarmamento, que resultou da conjugação da vontade política do Executivo e
do Legislativo, representou uma resposta do Estado e da sociedade civil à situação
de extrema gravidade pela qual passava – e ainda passa – o País, no tocante ao
assustador aumento da violência e da criminalidade, notadamente em relação ao
dramático incremento do número de mortes por armas de fogo entre os jovens”,
relacionando a regulação restritiva do Estatuto do Desarmamento à conjugação do
direito dos cidadãos à segurança pública e o correspondente dever estatal de
promovê-la eficazmente (p. 2 e 4 do voto).
Ademais, consoante o voto do Min. Gilmar Mendes, “A jurisprudência da Corte
Constitucional alemã acabou por consolidar entendimento no sentido de que o
significado objetivo dos direitos fundamentais resulta o dever do Estado não
apenas de se abster de intervir no âmbito de proteção desses direitos, mas também
de proteger tais direitos contra a agressão ensejada por atos de terceiros”,
subdividindo-se em deveres de proibição,
deveres de segurança (contra ataques de
5
terceiros) e deveres de evitar riscos (mediante medidas de prevenção e proteção,
relativamente à proibição de proteção insuficiente imanente ao princípio da
proporcionalidade) (p. 8-13 do voto).
Anote-se, ainda, que o Estatuto do Desarmamento fala em “atestado de bons
antecedentes” para residentes em áreas rurais (art. 6º, §5º) para a pessoa poder
adquirir o porte de arma, mas o Decreto 9.785/89 fala em “inexistência de inquérito
policial ou processo criminal” (art. 9º, IV) para as pessoas em geral, em franca
violação do princípio da presunção de inocência, visto ser pacífica a jurisprudência
do STF de que inquéritos ou processos penais não podem ser considerados “maus
antecedentes”, mas apenas a condenação judicial transitada em julgado (v.g.: STF,
RHC 113.281/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19.02.2014).
Só se pode ampliar a regulamentação do assunto porte de arma de fogo por
lei. Houve tentativa de se driblar a lei, por meio de decreto. Pesquisa do Datafolha
(dez/18) diz que 61% da população é contrária à liberação “geral” da arma de fogo.
Arma de fogo nas mãos de quem não tem treinamento apropriado recrudesce a
violência.
A difusão massiva de armas de fogo para a população constitui um exemplo
de mal líquido, tratado por Bauman e Donskis no livro com o mesmo nome.
7
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Contrariamente ao mal sólido, ele assume sempre a aparência de bondade e amor.
Ele avança disfarçado de ausência e impossibilidade de alternativas.
Estamos vivendo mais uma era de completo abandono do indivíduo, que se vê
mergulhado numa sensação infinita de impotência. Todo mundo que se sente
impotente o que mais deseja é ter potência. Quando a consegue o risco é alcançar
a prepotência. O Estado, sempre que foi dominado por elites e/ou sistemas
econômicos radicais, como o que se estruturou nos últimos 40 anos, deixou o
cidadão e sua própria vida por sua conta e risco, afastando-se das suas
responsabilidades nas áreas da educação, segurança, saúde, Justiça e previdência.
Tanto as elites dominantes como a própria burocracia estatal esquivam-se, nesses
momentos tristes da humanidade, das suas responsabilidades. O mal, nesses
períodos históricos de abandono, não é óbvio nem autoevidente. Guerra é paz e
paz é guerra (dizia George Orwell, citado por Bauman e Donskis, Mal líquido).
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VEREDICTO POPULAR - ASPECTOS CONTRADITÓRIOS
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RESUMO: Este presente artigo tem por objetivo explanar os aspectos
contraditórios do Veredicto Popular, focalizando principalmente na figura dos
jurados, sua parcialidade e ineficácia, berço de vários questionamentos. A escolha
deste tema surgiu do interesse de posicionar-me sobre questões referentes ao
veredicto dos juízes de fato, extraído de casos reais, que nos revelam quanta
injustiça se põe nas ruas, devido à ausência de imparcialidade dos jurados, seja
devido a ameaças, medo ou interesses que os resguardam. Coagidos pelos
familiares da vítima ou do acusado, subjugados por interesses políticos ou pessoais,
principalmente tementes por aqueles que amam e também pela própria vida, fazem
com que suas decisões sejam fundadas em pavor, causando sérios danos a
sociedade, levando ao descrédito e desmoralização, não só do Conselho de
5 Judiciário. O método bibliográfico foi utilizado
Sentença como também do Poder
neste artigo com a finalidade de elucidar e compartilhar visões, distintas ou
semelhantes acerca do Veredicto Popular, fazendo uso também de variadas fontes
de pesquisas, como diversos textos, monografias e artigos jurídicos da Internet, com
base no método crítico-histórico, ampliando o conhecimento e a gama de
informações expostas neste trabalho a respeito de sua temática.
Palavras - chaves: Júri. Jurados. Veredicto. Contrariedade.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. O TRIBUNAL DO JÚRI E A CONSTITUIÇÃO DE 1988.
1.1 GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO JÚRI. 1.1.1 PLENITUDE DE DEFESA. 1.1.2
SIGILO DA VOTAÇÃO. 1.1.3 SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.1.4 COMPETÊNCIA
PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. 2. COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL POPULAR. 2.1. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA
2.1.1
HOMICÍDIO. 2.1.2. INDUZIMENTO, INSTIGAÇÃO OU AUXÍLIO AO SUICÍDIO. 2.1.3
INFANTICÍDIO. 2.1.4 ABORTO. 2.2 COMPETÊNCIA FUNCIONAL. 2.3 CRIMES QUE
RESULTAM EM MORTE. 3. COMPONENTES DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3.1 JUIZ DE
DIREITO. 3.2 PROMOTOR. 3.3 DEFESA. 3.4 JURADOS. 3.5 CONSELHO DE SENTENÇA.
4. VEREDICTO POPULAR E SEUS ASPECTOS CONTRADITÓRIOS. 4.1 VEREDICTO
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POPULAR. 4.1.1 POSIÇÕES FAVORÁVEIS. 4.1.2 POSIÇÕES DESFAVORÁVEIS. 5.
JUSTIÇA X DEMOCRACIA. CONSIDERAÇÕES FINAIS.

INTRODUÇÃO
Neste artigo versaremos sobre o tema Tribunal do Júri, cuja delimitação
será a respeito dos aspectos contraditórios do veredicto popular, fazendo uso do
método crítico-histórico de ampla revisão bibliográfica, enfocando de forma
especial, os novos contornos dados à instituição e a atuação dos cidadãos leigos
enquanto jurados.
Teremos também a análise de como o rito processual teve sua soberania
confirmada, até alcançar a Constituição Federal de 1988, na redação do artigo 5º,
XXXVIII, confirmando a competência estabelecida pelo Código de Processo Penal,
apresentado, de forma privativa ao Tribunal do Júri, o processo e julgamento de
crimes dolosos tentados ou consumados contra a vida e, recepcionando-o em
definitivo entre suas cláusulas pétreas, assegurados os preceitos da plenitude de
defesa, o sigilo das votações e a soberania de seus veredictos.
Abordando ainda, a composição do Tribunal, atribuição de poderes ao Juizpresidente, e especialmente a figura dos jurados, e do Conselho de Sentença.
Por último, enfocaremos particular e especialmente os aspectos
contraditórios do veredicto popular, o caráter de parcialidade dos jurados,
esclarecendo se estes se fazem aptos a proferir decisões acerca da liberdade dos
acusados e da própria sociedade, em razão de seus interesses ou ainda aflições,
evidenciando desta feita, as posições favoráveis e desfavoráveis ao jurados,
ressaltando a finalidade para qual a instituição foi criada e desenvolvida,
salientando ainda, a questão da democracia na justiça e sua concreta eficácia.
Abordaremos tal assunto para tentarmos esclarecer dúvidas e divergências
nele existentes, expondo-o para as mais diversas classes sociais, uma vez que a
Justiça deve haver para todos, bem como, a democracia. Esmiuçaremos, assim, o
tema proposto, pois o seu estudo é de grande valia para as pessoas, dando, com
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isso, uma maior compreensão a respeito das normas processuais penais e o
universo jurídico acerca do Tribunal do Júri.
O objetivo geral do artigo em tela é analisar os aspectos contraditórios do
veredicto popular à luz da Constituição Federal de 1988 e do Código de Processo
penal.
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1. O TRIBUNAL DO JÚRI E A CONSTITUIÇÃO DE 1988

1.1 Garantias Constitucionais do Tribunal do Júri
A atual Constituição, promulgada em 05 de outubro de 1988, em seu artigo
5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, recepcionou a instituição do Tribunal do Júri em
definitivo em suas cláusulas pétreas, tornando-o intangível, consagrado entre os
direitos e garantias individuais, reconhecendo novamente o princípio dos
veredictos soberanos, assim exposto, “in verbis”:
Art. 5º5(Omissis...)
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a
organização que lhe der a lei, assegurados:

a)

a plenitude de defesa;

b)

o sigilo das votações;

c)

a soberania dos veredictos;

d)

a competência para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida. (In: OLIVEIRA JÚNIOR, 2006, p. 20)

1.1.1 Plenitude de defesa
Ao Tribunal do Júri é assegurada a plenitude da defesa, englobada dentro
do Princípio maior da ampla defesa, com intuito de propiciar ao réu, a possibilidade
de trazer ao processo a verdade, esclarecendo fatos, permitindo ainda ao acusado
a possibilidade de omitir-se ou calar-se quando lhe for adequado.
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Tal direito, encontra-se expresso em nossa Carta Magna, no artigo 5º, inciso
LV, consagrado entre os direitos fundamentais do cidadão.
Art. 5º (omississ...)
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LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo,
e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e
ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. (In:
OLIVEIRA JÚNIOR, 2006, p. 21)
Fernando Capez (2005, p. 602), se posiciona a respeito do:
exercício da defesa em um grau ainda maior do que a
ampla defesa. Defesa plena, sem dúvida, é uma expressão
mais intensa e mais abrangente do que defesa ampla.
Compreende dois aspectos: primeiro, o pleno exercício da
defesa técnica, por parte do profissional habilitado, o qual não
precisará restringir-se a uma atuação exclusivamente técnica,
podendo também servi-se de argumentação extra-jurídica,
invocando razões de ordem social, emocional, de política
criminal etc. Esta defesa deve ser fiscalizada pelo juizpresidente, o qual poderá até dissolver o conselho de
sentença e declarar o réu indefeso (art. 497, V), quando
entender ineficiente a atuação do defensor.
Em relação à plenitude da defesa, vale ressaltar:
o exercício da autodefesa, por parte do próprio réu,
consistente no direito de apresentação de sua tese pessoal no
momento do interrogatório. Relatando ao juiz a versão que
entender ser a mais conveniente e benéfica para a sua defesa.
Entendemos que o juiz-presidente está obrigado a incluir no
questionário a tese pessoal do acusado, ainda que haja
divergência com a versão apresentada pelo defensor técnico,
sob pena de nulidade absoluta, por ofensa ao princípio
constitucional da plenitude da defesa. (CAPEZ, 2005, 602)
No Tribunal Popular, a plenitude de defesa, se faz presente, através da
representação heterogênea de cidadãos de todos e mais diversos segmentos de
classes sociais, para a composição do conselho de sentença, afastando toda e
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qualquer singularidade, garantindo ao acusado que não seja prejudicado em sua
defesa.
1.1.2 Sigilo da votação
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Trata-se de um princípio informador específico do Tribunal do Júri,
resguardando a livre opinião e convicção dos jurados, para no uso de sua
consciência e responsabilidade social, votarem a respeito dos quesitos formulados,
condenando ou absolvendo aquele que se tem por acusado, contudo podendo nos
momentos próprios oportunos solicitar como também formular esclarecimentos
sobre os autos do processo ou sobre a exposição da defesa técnica.
O Juiz-Presidente desempenha uma importante função para resguardar aos
jurados o sigilo de suas votações, não sofrendo nenhuma interferência.
Todo o procedimento de votação do conselho de sentença é secreto, não
havendo publicidade quanto aos votos proferidos por cada jurado, pois ao instituto
do Júri, não se aplica o princípio da publicidade das decisões do Poder Judiciário,
5 Constituição Federal.
previsto no artigo 93, inciso IX da
Contudo o resultado da votação implica a decisão do conselho, e esta sim
goza de inteira publicidade. Há doutrinadores que defendem, que quando
houverem computados quatro votos idênticos, seja proferida a decisão, pois se viola
o sigilo da votação quando dar-se conhecimento que os sete jurados votaram de
forma unânime.
1.1.3 Soberania dos veredictos
Esse preceito constitucional, diz respeito, ao fato do tribunal técnico não
poder modificar a decisão dos juízes de fato pelo mérito.
Contudo, em razão da busca da verdade real, princípio informador do
processo penal, a soberania dos veredictos, trata-se de um princípio relativo, pois
poderá ser interposto da decisão recurso de apelação.
O Código de Processo Penal em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, prevê:
Art.593. Caberá apelação no prazo de 5(cinco) dias:
13
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(omissis...)
III – das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(omissis...)

d) for a decisão dos jurados manifestadamente contrária
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à prova dos autos.
Procedendo conforme o § 3º do mesmo artigo:
§3º Se a apelação se fundar no n.III, d, deste artigo, e o
tribunal ad quem se convencer de que a decisão dos jurados
é manifestamente contrária a prova dos autos, dar-lhe-á
provimento para sujeitar o réu a novo julgamento; não se
admite, porém, pelo mesmo motivo, segunda apelação. (In:
OLIVEIRA JÚNIOR, 2006, p.477)
Sendo assim, submetido a um novo julgamento, e consequentemente a um
outro conselho de sentença, poderá dar-se decisão distinta da primeira, alterandose o mérito, na visão de alguns doutrinadores assegura-se a soberania, na de outros
há uma relativização de tal princípio.
Quando da revisão criminal por uma instância superior, poderá ocorrer a
própria absolvição do réu definitivamente condenado, pelo tribunal revisor, este
modificará diretamente o mérito do veredicto do conselho de sentença.
1.1.4 Competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida
A instituição do Tribunal do Júri, possui competência mínima e inafastável,
delimitada pela Constituição Federal, assegurada para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida e dos crimes a eles conexos, podendo ser ampliada, pelo
legislador infraconstitucional, diante a ausência de sua proibição.
A própria Carta Magna prevê hipóteses excepcionais. Em razão da
prerrogativa de função, certas autoridades serão submetidas ao Tribunal Popular,
sendo processadas e julgadas por outros órgãos jurisdicionais. Tratam-se de
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hipóteses previstas em normas de caráter especial, prevalecendo, em conflito de
normas de idêntica hierarquia sobre as de caráter geral.
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O Código de Processo Penal em seu artigo 74, § 1º prevê os delitos de sua
competência, o homicídio doloso, simples, privilegiado ou qualificado (art. 121, §§
1º e 2º), o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio (art. 122, parágrafo único),
o infanticídio (art. 123) e o aborto provocado pela gestante, ou com o seu
consentimento ou por terceiros (arts. 124, 125, 126 e 127), consumados ou
tentados, descritos no Código Penal Brasileiro.
O crime doloso encontra-se disposto no artigo 181, e constitui-se pelo livre
e consciente desejo do agente em provocar um resultado antijurídico ou mesmo
ainda assumir o risco de produzi-lo.
2. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL POPULAR
2.1 Competência em razão da matéria
5

O poder jurisdicional, é distribuído entre as autoridades judiciárias através da
competência, concedendo ao juiz ou ao tribunal a qualidade de conhecer e julgar
determinada causa, submetida à sua deliberação, exercendo desta maneira sua
jurisdição, dentro da circunscrição judiciária.
Ao Júri, a Constituição Federal atribui competência para o julgamento dos
crimes dolosos contra a vida. Trata-se, a bem da verdade, de uma competência
mínima. Nada impede que o legislador ordinário remeta à apreciação do Júri
matérias de natureza diversa. Outrossim, um Projeto de Lei do Senado n.° 73,
apresentado na Sala de Sessões no dia 21 de março de 1995 em tramitação no
Senado Federal, da lavra do Senador paulista Eduardo Suplicy, pretende, ao alterar
o art. 74 do Código de Processo Penal, inserir no rol de competências do Tribunal
do Júri Popular o julgamento de crimes:
“...contra a Administração Pública, o sistema financeiro nacional, a
seguridade social e a ordem tributária, quando apenados com reclusão, tendo
em vista que pela atual sistemática do Código de Processo Penal somente crimes
dolosos contra a vida são submetidos a julgamento do Tribunal Popular. Assim,
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delitos tais como: peculato, corrupção, concussão, contrabando, denunciação
caluniosa, exploração de prestígio, bem como aqueles contra o sistema
financeiro nacional, a seguridade social e a ordem tributária deixam, pelo projeto,
de ser julgados por juiz singular e passam a sê-lo pelo Júri, sempre que a pena
prevista seja a de reclusão.” (Projeto de Lei do Senado n.° 73)
Promulgada a Lei n° 9.299/96, os crimes dolosos contra a vida praticados
pormilitar contra civil, passaram a ser julgados pelo Tribunal do Júri, e não mais pela
Justiça Militar.
O Código de Processo Penal, Decreto-lei de nº 3.689/41, estabeleceu a
competência do Tribunal do Júri de forma privativa, delegando a instituição o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados.
Conforme o diploma processual penal (In: OLIVEIRA JÚNIOR, 2006, P. 445):
Art. 74. A competência pela natureza da infração será
regulada pelas leis de organização judiciária, salvo a
competência privativa do tribunal do Júri.
§1º Compete ao Tribunal do Júri o julgamento dos crimes
previstos nos arts. 121, §§1º e 2º, 122, parágrafo único, 123,
124, 125, 126 e 127 do Código Penal, consumados ou
tentados.
§2º Se, iniciado um processo perante um juiz, houver
desclassificação para infração de competência de outro, a este
será remetido o processo, salvo se mais graduada for a
jurisdição do primeiro, que, em tal caso, terá sua competência
prorrogada.
§3º Se o juiz da pronúncia desclassificar a infração para
outra atribuída à competência de juiz singular, observar-se-á
o disposto no art. 410; mas, se a desclassificação for feita pelo
próprio Tribunal do Júri, a seu presidente caberá proferir a
sentença (art. 492, §2º).
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No mesmo diploma legal, o inciso I do artigo 78 dispõe a cerca da conexão
entre crime doloso contra vida e outras espécies, onde prevalece a competência do
Tribunal do Júri.
Art. 78. Na determinação de competência por conexão
ou por continência, serão observadas as seguintes regras:
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I – no concurso entre a competência do júri e a de outro
órgão da jurisdição comum, prevalecerá a do júri. (In:
OLIVEIRA JÚNIOR, 2006, p. 446)
Mesmo tendo o réu sido absolvido da imputação principal, o Tribunal do Júri
continua competente para julgar o crime conexo. Toda a conduta tem de ter sido
praticada de forma dolosa, com a deliberação para sua prática, com o lançar mão
ou valer-se de meio idôneo, utilizá-lo e colimar o intento, ou não o colimando que
tenha sido independente da vontade do agente.
Se o juiz da pronúncia se reconhece incompetente para o processo, a sua
5 e a responsabilidade do réu, não pode ser
conclusão, sobre o próprio fato
peremptória e, sim, apenas opinativa visto que o seu despacho não prejulga a causa,
nem obriga o outro juiz, que dela vai conhecer e que pode discordar, suscitando
conflito negativo de jurisdição.
Além de não obrigar o juízo a que se remete o processo, de tal decisão cabe
recurso pelas próprias partes, promotor e acusado, perante o juiz que se declara
incompetente. Mas ainda que se passe em julgamento a decisão nesse juízo por
aquiescência do Ministério Público e do réu, não fica por ela obrigado o juízo a que
os autos se remetam (TJSP, CJ, rel. Dalmo Nogueira, RJ 550/297).
Assim, quando acontece um homicídio, a polícia judiciária adotará as
providências preliminares. Tais diligências compõem o inquérito policial, que é
instaurado mediante portaria de competência do Delegado de Polícia, hoje,
bacharéis em direito e com preparação específica ao desempenho do mister
judiciário.
Dirigindo-se ao local, toma as providências, fazendo a análise das diversas
circunstâncias e motivações do delito, na tentativa de elucidar o autor, e identificar
testemunhas que possam informar sobre o mesmo; promovem a remoção do corpo
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para efeito de necropsia, no Instituto Médico Legal, na ausência deste, a médico
que sob compromisso, emitirá o laudo respectivo, detalhando as lesões e
atestando-as como causa da morte.
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Quando o inquérito é concluído, o Autor do delito é indiciado e os autos são
remetidos ao Juiz de Direito, que, por sua vez, determina abertura de vista ao
Promotor de Justiça o qual formando seu juízo, denuncia o autor.
Denúncia é a peça mediante a qual o Órgão do Parquet se dirige ao EstadoJuiz e, depois de qualificar o indiciado de forma a tornar inequívoca sua identidade,
narra a partir da hora, dia e local em que o delito tiver sido praticado, as
circunstâncias em que se deu, a motivação que o rodeiam, o modo com que agiu e
todos os demais detalhes, de tal forma que não pairem motivos de suposição ou
dúvida, até porque, é nos termos da denúncia que se vai arrimar o contraditório.
Vale para a defesa o que estiver escrito.
Após, aponta os dispositivos do Código Penal infringidos e requer citação do
denunciado para que promova sua defesa como melhor entender. Neste momento,
apresenta o rol de testemunhas a serem ouvidas na fase instrutória processual.
O Juiz, recebendo a denúncia, determina a citação do denunciado e seu
comparecimento à sua presença para ser interrogado. Nesta oportunidade, ele
toma conhecimento formal dos termos da acusação que lhe é feita, apresenta a
própria versão para o fato ou de sua conduta. É o momento em que o réu pode
falar, nomeando seu Advogado de defesa, ou; se for pobre, no sentido da lei, tem
conhecimento do que lhe é nomeado.
Com respaldo nos termos do interrogatório, o advogado, concordando ou
não com a denúncia, apresenta o rol de testemunhas e/ou requer outras diligências;
dando início ao contraditório, peça fundamental para a validade de todos os atos.
O próprio Promotor, na sua função de fiscalizar a correta aplicação da lei, se
entender que não há defesa de quem é acusado, deve vigiar neste sentido, ou seja,
no sentido de que o contraditório seja potencialmente exercido, sendo ouvidas as
testemunhas arroladas pelo Ministério Público, em seguida, as que a defesa
apresentou.
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Concluída esta fase, são feitas as alegações finais pelas partes e mediante o
que tiver concluído, a vista do que tiver sido provado, o Juiz proferirá uma decisão
de impronúncia, de pronúncia, de absolvição sumária ou de desclassificação.
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No primeiro caso, decide pela absolvição do denunciado e julga
improcedente a denúncia; no segundo, reconhece a presença dos elementos
constitutivos do dolo, sem aprofundar-se no mérito, mesmo que paire alguma
dúvida, neste caso, o in dúbio é pro societate, e remete o julgamento ao Tribunal
Popular do Júri.
Neste sentido, o magistério de Ada Pelegrini Grinover e outros:
Nos processos de Júri pode haver desclassificação para
infração de menor potencial ofensivo. É o que sucede, por
exemplo, na desclassificação de tentativa de homicídio para
lesão leve ou vias de fato. Surge com a desclassificação
problema de competência (1999, p. 152).
Nesses casos, em face ao 5entendimento pelo sistema do Código de Processo
Penal, em face da desclassificação, cabe ao juiz presidente do Tribunal do Júri
proferir sentença (artigo 492, § 2º), alegando a desclassificação e remetendo,
mesmo que ele seja o responsável, para os tramites normais.
Mas, quando a desclassificação for para infração de menor potencial
ofensivo, outra deve ser a solução, pois a competência passa a ser do Juizado
Especial Criminal.
Transitada em julgado a decisão desclassificatória, os autos serão remetidos
ao Juizado competente, onde será designada audiência prevista nos artigos 70-76
da lei. Não há outra solução, pois a competência dos Juizados para as infrações de
menor potencial ofensivo, por ser de ordem material e ter base constitucional, é
absoluta.
Nos locais em que não há Juizado Especial, compete ao próprio juiz do
Tribunal do Júri tomar as providências relacionadas com a Lei nº 9.099, designando
a audiência dos artigos 70-76, atuando os institutos despenalizadores aplicáveis à
situação concreta.
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Em certos casos, até menos, mas o tempo de tramitação de um processo está
legalmente prevista, para acontecer em noventa dias, mas a verdade real nos mostra
que normalmente, esse período não é tão exíguo, sendo ultrapassado.
Os crimes tipificados como dolosos contra a vida são o homicídio simples
(art. 121, caput), o homicídio privilegiado (§1º), o homicídio qualificado (§2º), o
induzimento, instigação ou auxílio a suicídio (art. 122), o infanticídio (art.123), o
auto-aborto (art. 124), o aborto provocado sem o consentimento da gestante
(art.125) e o aborto provocado com o consentimento (CP, art. 126), veremos a
seguir.
2.1.1 Homicídio
Previsto pelo Código Penal em seu artigo 121, consiste no crime cometido
por uma pessoa que cessa a vida de outra. Ao Tribunal do Júri compete julga-lo e
processa-lo em sua forma dolosa, consistente na vontade livre e consciente de
eliminar a vida de uma pessoa ou assumir o risco de produzir sua morte.
O caput do artigo 121 conceitua o homicídio simples em matar alguém.
Em seu §1º qualifica-se o homicídio privilegiado, atenuando a pena quando
aquele que comete o delito encontra-se impelido por motivo de relevante valor
social ou moral, ou ainda que mate alguém, sob o domínio de violenta emoção,
logo após injusta provocação da vítima. A pena poderá ser reduzida pelo juiz de um
sexto a um terço.
Em homicídio qualificado consoante ao §2º do artigo 121 quando o
homicídio é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro
motivo torpe; por motivo fútil com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia,
tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum;
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte
ou torne impossível a defesa do ofendido; para assegurar a execução, a ocultação,
a impunidade ou a vantagem de outro crime. Cominada pena de reclusão de 12 a
30 anos.
2.1.2 Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio
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A participação em suicídio é tipificada como crime, objetivando proteger o
direito à vida, e sua definição consta do artigo 122 do Código Penal, em seu caput,
“induzir ou instigar alguém se suicidar ou prestar auxílio para que o faça”,
consumado o suicídio, ao autor aplica-se pena de reclusão de 2 a 6 anos, se resultar
lesão corporal de natureza grave, em razão da tentativa de suicídio, aplicar-se-á
reclusão de 1 a 3 anos.
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Podendo as penas ser duplicadas, se o crime é praticado por motivo
egoístico ou se a vítima é menor ou tem diminuída, por qualquer causa, a
capacidade para oferecer resistência.
Não se pune o suicídio, contudo a participação moral, através do
induzimento ou instigação, penetrando na mente da vítima a idéia de
autodestruição, incitando-a, levando-a a cometê-lo, ou ainda a participação
material praticada em forma de auxílio.
2.1.3 Infanticídio
5
Consiste no delito, praticado
pela mãe, que mata seu próprio filho, durante
ou logo após o parto, sob influência do seu estado puerperal, conforme previsão
do art. 123 do Código Penal.

Buscar-se proteger o direito à vida, resguardando tanto o do neonato,
quanto do nascente.
No crime de infanticídio há o nascimento da criança, seja por parto natural
ou procedimento cirúrgico, posteriormente ocorrendo sua morte, através da ação
da mãe, por ato comissivo, de sufocamento ou estrangulamento, de sua omissão,
deixando a exemplo de fazer a ligadura do cordão umbilical seccionado, ou ainda,
por ato omissivo comissivo, onde a mesma por exemplo dolosamente deixa a
criança morrer de inação durante o estado puerperal.
O estado puerperal consiste na perturbação psíquica que se encontra a
parturiente, em face das dores que sofreu durante o parto, perda de sangue,
enorme esforço muscular, dentre outros fatos.

21
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

Para que o criem seja tipificado como infanticídio, necessariamente a mãe tem
que estar e tal estado, desta forma, se não se encontrar sob tais perturbações o
crime tipificado será o de homicídio.
2.1.4 Aborto
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Segundo Damásio de Jesus, “Aborto é a interrupção da gravidez com a
conseqüente morte do feto”. (2003, p.119)
A legislação penal tipifica várias espécies de aborto. A primeira delas em seu
artigo 124, o aborto provocado pela gestante, denominado auto-aborto, através de
meios químicos, físicos ou mecânicos de execução, ou com o seu consentimento,
onde terceiro o provocará. A pena prevista é de 2 (dois) a 6 (seis) anos de detenção.
Em seu artigo 125, descreve o aborto provocado por terceiro sem o
consentimento da gestante, com previsão de reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos,
podendo este ser presumido, em razão da mesma ser menor de 14 (quatorze) anos
ou real, em razão de ser compelida, por violência, fraude ou grave ameaça.
O aborto consensual, é previsto no artigo 126, onde a gestante consente que
o terceiro lhe provoque o aborto, sendo este apenado com reclusão, de 1(um) a 4
(quatro) anos.
2.2 Competência funcional
Vale ressaltar, que a própria Constituição Federal se incumbe de excepcionar
a competência do Tribunal do Júri Popular, ao acolher a prerrogativa de função
mesmo em se tratando de crimes dolosos contra a vida, no caso de aparente
conflito de normas de idêntica hierarquia, prevalece a norma especial sobre a norma
de caráter geral.
Por isso, diz-se que a competência do Tribunal do Júri não é de modo algum
absoluta. De fato, é o que ocorre na hipótese de infrações penais comuns, a
jurisprudência já pacífica tem entendido que a expressão "crimes comuns" abrange
os crimes dolosos contra as vidas, praticadas pelo Presidente da República, VicePresidente, membros do Congresso Nacional, Ministros do Supremo Tribunal
Federal, Procurador Geral da República, Ministros de Estado, membros dos
Tribunais Superiores, do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão
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diplomática de caráter permanente, cujo foro para julgamento será o Supremo
Tribunal Federal, ex vi do art.101, inciso I, letra "b", da Carta Magna.
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A mesma regra se aplica na situação de crimes tidos como comuns
cometidos por Governadores de Estado e do Distrito Federal, membros dos
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, dos Tribunais Regionais
Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, membros dos Conselhos
ou Tribunais de Contas dos Municípios e do Ministério Público da União que oficiem
perante tribunais, quando então, nos termos do art.105, inciso I, letra "a", da Lei
Excelsa, serão processados e julgados perante o Superior Tribunal de Justiça. Em se
tratando de Prefeito Municipal, a competência recairá sobre o Tribunal de Justiça,
consoante o art. 29, inciso X, da Constituição Federal.
Em suma, destaca MORAIS que:
A competência do Tribunal do Júri não é absoluta,
afastando-a a própria Constituição Federal, no que prevê, em
face da dignidade de certos cargos e da relevância destes para
5
o Estado, a competência de Tribunais, conforme determinam
os arts. 29, inciso VIII; 96, inciso III; 108, inciso I, alínea "a"; 105,
inciso I, alínea "a" e 102, inciso I, alíneas "b" e "c". Também,
nas hipóteses de conexão ou continência entre duas infrações
penais, um crime doloso contra a vida e outro com foro por
prerrogativa de função, inexistirá atração, prevalecendo à
regra do juiz natural, havendo, necessariamente, a separação
dos processos (1999, p. 102)
É de se discutir se há, efetivamente, soberania do Júri, posto que as decisões
podem ser anuladas por uma instância superior. O Código de Processo Penal
admite a impetração de recurso da decisão do Júri por decisão manifestamente
contrária à prova dos autos. Mesmo considerando que o Tribunal, ao cassar uma
decisão, remete-o de volta, em vez de proferir uma sentença substitutiva – o que,
para a doutrina, constitui-se no traço distintivo da soberania do Júri, convém
salientar que, ao retornar, o processo será submetido, num segundo julgamento, a
um novo conselho de sentença.
Isso posto, será possível decorrer daí uma decisão absolutamente diversa da
anterior, então cassada. O fator determinante dessa variação será o desempenho
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da defesa e da acusação e, principalmente, a nova composição do conselho de
jurados. Vislumbramos uma soberania relativa, portanto.
O princípio da inocência, quando a decisão dos jurados não vem ratificada
em instância superior, permanece incólume. É difícil crer, no entanto, que
contrastado ao subjetivismo dos jurados, ele perdure intocado. Decerto, os
argumentos expendidos no primeiro julgamento, sejam a favor ou contrários ao
réu, serão novamente levantados, e a acolhida dos mesmos argumentos junto aos
jurados tornar-se-ão uma incógnita, em face da nova composição do conselho.
2.3 Crimes que resultam em morte
Existem vários conflitos doutrinários a respeito da competência do Júri, para
alguns ela deveria se estender a todos aos crimes dolosos que resultem em morte.
A exemplo o latrocínio, o grande doutrinador José Frederico Marques expõe
acórdão do Tribunal de justiça de São Paulo:
Em acórdão de 18 de dezembro de 1946, relatado pelo
desembargador SILOS CINTRA, e subscrito pelos
desembargadores JOAQUIM CÂNDIDO DE AZEVEDO
MARQUES e J. AUGUSTO DE LIMA, a Primeira Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo assim decidiu: “Não se
inclui entre os crimes dolosos contra a vida, da competência
do Júri, o crime de latrocínio, pois este não se dirige contra a
vítima, sendo a morte da vítima uma conseqüência da
violência, elementar do roubo, acarretando, apenas, o
agravamento da pena”.(Revista Forense, 117/237; Revista dos
Tribunais, 167/542).
Outros posicionamentos se dão no sentido de que no latrocínio, o agente ou
quer a morte ou assume o risco de produzi-la. No entendimento de MARQUES:
Embora o latrocínio tenho sido figura jurídico-penal que
mais controvérsias tem suscitado no tocante à competência
do Júri, o certo, em nosso entender, é que, mesmo ocorrendo
o evento morte, o processo e julgamento de qualquer
infração penal será sempre do juiz singular se não houver
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possibilidade de incluí-la nos dispositivos mencionados no
art. 2º, §1º, da Lei nº 263, ou não ocorrer conexão com
quaisquer desses delitos. (MARQUES. p. 223. 1997)
3. COMPONENTES DO TRIBUNAL DO JÚRI
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O Tribunal do Júri é composto, conforme o previsto no art. 433 do Código
de Processo Penal, de um Juiz togado, formado em direito, que desempenha a
função de presidente e vinte e um jurados, dentre os quais serão escolhidos sete
para compor o Conselho de Sentença em cada sessão de julgamento.
3.1 Juiz
O Juiz de Direito titular da vara do Júri exercerá a presidência do Tribunal, ou
quem o esteja substituindo, embora haja a referência do art. 433 do CPP,
pressupondo que a direção dos trabalhos deva caber apenas a juiz vitalício,
considerando, José Frederico Marques, inconstitucional conferir-se um cargo dessa
natureza a juizes temporários, tendo entendimento diverso advindo “à famigerada
5
e dissolvente Lei Orgânica da Magistratura Nacional“ (at. 22, §2º, com a redação da
Lei Complementar 37, de 13.11.79) facultando aos juizes que ainda não haja
adquirido vitaliciedade, pratiquem "todos os atos reservados por lei aos juizes
vitalícios".
Sob esta perspectiva os juízes substitutos ainda em estágio probatório,
mesmo em quando não vitaliciados, têm sido admitidos a decidir toda espécie de
causas e a presidir o júri.
Ao presidente do Tribunal do Júri, compete-lhe as atribuições
estabelecidas no art. 497 do Código de Processo Penal, além de outras, possui
poder de polícia, sendo suas atribuições de caráter preventivo e repressivo;
considerando o réu indefeso, nomear defensor ao réu; regular debates, não
permitindo que as partes ultrapassem tempo legal; determinar de ofício ou a
requerimento das partes à realização de diligências destinadas a sanar nulidade
ou esclarecer a verdade; pronunciar-se acerca da preliminar de extinção da
punibilidade; solucionar questões incidentes que não dependem da decisão do
júri; proferir sua decisão.
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Consoante ao disposto no art. 254 do Código de Processo Penal, o juiz
declarará sua suspeição, podendo ainda ser recusado se não o fizer por qualquer
das partes, por ser amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer uma delas, ou se
ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por
fato análogo, sobre cujo caráter criminoso, haja controvérsia, ou ainda, se ele, seu
cônjuge, ou parente consangüíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, sustentar
demanda ou responder processo que tenha de ser julgado por qualquer das
partes, ou se tiver aconselhado qualquer das partes; ou se for credor ou devedor,
tutor ou curador, de qualquer das partes; ou por último, se for sócio, acionista ou
administrador de sociedade interessada no processo.
3.2 Promotor de Justiça
O Promotor de Justiça, atuará no Tribunal do Júri, como representante do
Ministério Público, na defesa dos interesses da sociedade e da exata aplicação da
lei. Órgão da ação penal, promovendo ação pública quando do cometimento dos
crimes de competência privativa do Júri.
Na relação processual que se instaura perante o Tribunal do Júri compete ao
Ministério Público à pretensão punitiva e o direito de acusar, pedindo a atuação da
lei penal, através do exercício da ação penal, em caráter administrativo, por fazer
parte da Administração Pública, ressaltada sua independência.
Todavia, assim como acusar poderá pleitear no plenário do Júri a absolvição
do réu, de acordo com a sua consciência.
Está incumbido, sendo titular da ação penal e do direito de acusar, de
apresentar denúncia e, posteriormente, quando já estiver pronunciado o réu,
o libelo-crime acusatório.
É exigida sua presença, consoante o disposto no art. 442 do Código de
Processo Penal, contudo, o Presidente do Júri adiará o julgamento para o primeiro
dia útil desimpedido, se por motivo de força maior o promotor deixar de
comparecer.
Podendo ainda, ser convocado substituto legal, persistindo a impossibilidade
de comparecimento ou na sua falta, ou impedimento.
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As funções do Ministério Público apenas poderão ser exercidas por
integrantes de carreira, segundo a Carta Magna de 1988, em seu art. 129, §2º e a
Lei Orgânica do Mistério Público. Assim sendo, não se admite a nomeação de
estranho, “promotor ad hoc”, como anteriormente previsto no diploma processual
penal, resultando em nulidade dos atos praticados pelo mesmo, por ilegitimidade
de parte.
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O Juiz deverá oficiar a Procuradoria Geral de Justiça, na falta de Promotor
substituto, para a designação de representante do Ministério Público, que deverá
participar do julgamento perante o Juiz ou intervir nos atos pendentes da ação
penal.
Comunicando a ocorrência, em qualquer hipótese, o promotor que deveria
participar do julgamento providenciará por se próprio, no sentido de ser
substituído, desde logo e sob pena de responsabilidade, ao Procurador Geral de
Justiça e ao juiz Presidente do Júri.
O Magistrado procederá à substituição automática, se deixar de ser
5
cientificado, convocando imediatamente o substituto legal do promotor faltante.
É possível a atuação de dois Promotores em uma mesma sessão, atuando
simultaneamente na acusação, não constitui nulidade do julgamento, em razão de
não causar prejuízo ao acusado, desde que não ultrapasse o tempo previsto em lei.
No que diz respeito ao assistente do Ministério Público, embora necessária
sua intimação, o processo prosseguirá independente de nova intimação quando
aquele, intimado, deixar de comparecer a qualquer ato da instrução ou do
julgamento, sem motivo de força maior devidamente comprovado.
O Promotor de Justiça poderá pedir a desclassificação do crime, pois, aquele
que pode o mais, no caso, podendo pleitear pela absolvição do réu, pode o menos,
pedindo a exemplo que o crime de tentativa de homicídio seja desclassificado para
lesão corporal.
3.3 Acusado e seu Defensor
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A Constituição Federal assegura dentre as garantias próprias do Tribunal do
Júri a plenitude de defesa; o Código de Processo Penal em seu art. 261, assegura
que nenhum acusado, será julgado sem defesa, mesmo que ausente ou foragido.
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Ao defensor cabe assistir tecnicamente e representar o réu no processo e em
seu julgamento, velando pelos interesses do representado, mesmo contra a sua
vontade, sendo o direito de defesa indisponível, consistindo, pois, em
representação sui generis.
O acusado poderá constituir seu defensor, através de mandato judicial, caso
o não possua, este será nomeado pelo juiz, se fazendo necessário desde a formação
da culpa.
Se o réu for menor de 21 (vinte e um) anos e maior de 18 (dezoito), o juiz lha
dará obrigatoriamente um curador.
O acusado poderá se auto-defender, entretanto, ainda possuirá
obrigatoriamente a defesa técnica de advogado habilitado, em razão deste possuir
o jus postulandi.
Ao apresentar-se em plenário o réu não pode estar desacompanhado de seu
defensor, a quem compete debater sobre as questões pertinentes a defesa de seu
cliente.
A condição de sua presença se revela de suma importância, observemos a
análise de José Frederico Marques a respeito:
Considera-se o réu indefeso quando deficientes as
alegações orais do advogado que lhe patrocina a causa. É
óbvio que se não vai exigir do defensor uma peça perfeita de
dialética forense, e, muito menos, produção jurídica de alto
valor doutrinário. O que dele se deve esperar é, pelo menos,
uma defesa razoável, exposta com ordem de clareza, de
maneira a focalizar os pontos e questões favoráveis ao réu
para que, assim, os jurados decidam depois de
suficientemente esclarecidos. (MARQUES. p. 318. 1997)
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Não poderá o advogado de defesa se pronunciar pela condenação do
acusado, havendo situações dessa natureza, deve o réu ser declarado indefeso.
3.4. Jurados
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Anualmente o Juiz Presidente alistará os jurados, bem como, conferindo-a,
para efeito de mantê-la, total ou parcialmente, podendo excluir ou incluir jurados,
os quais, serão escolhidos entre cidadãos de notória idoneidade, mediante
conhecimento próprio, do magistrado, ou através de informação fidedigna, onde
serão alistados em número de 300 (trezentos) a 500 (quinhentos) jurados no Distrito
Federal e nas comarcas de mais de 100.000 (cem mil) habitantes, e 80 (oitenta) a
300 (trezentos) nas comarcas ou nos termos de menor população.
Deve o juiz agir com critério na seleção das pessoas, procurando nos vários
segmentos da comunidade aquelas que melhor os representem, podendo
conforme a previsão do art. 439 do CPP, requisitar a indicação de cidadãos que
reúnam as condições legais, às autoridades locais, associações de classes, sindicatos
profissionais e repartições públicas.
5

Os jurados investidos da função de julgar no Tribunal do Júri, representam a
sociedade da qual fazem parte, decidindo em nomes dos demais.
Distinguindo os cidadãos apenas por sua idoneidade, e não por qualquer
outra razão, seja posição social, nem por seu destaque na sociedade. Recomendase a diversificação, quando possível, de funções sociais, de modo que a sociedade
seja presente por todas as suas camadas.
Não há previsão de nenhum mecanismo efetivo de averiguação da
idoneidade desses cidadãos, salvo as informações prestadas por órgãos públicos,
em se tratando de candidatos a jurado que sejam funcionários da União, Estado e
Municípios.
Com efeito, para o desempenho da função de jurado, são exigidos
determinados pressupostos legais, que são:
a)

cidadania, vale dizer, somente o brasileiro, nato ou naturalizado, pode atuar
no Tribunal do Júri, excluído o estrangeiro; quanto ao estrangeiro
naturalizado pode ser jurado, pois as funções que exigem a nacionalidade
29
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originária se acham expressas no art. 12, § 3°, CF/88, não podendo a
legislação ordinária ampliá-las ou restringi-las;
b)
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c)

idade igual ou superior a 21 anos e menor de 60;
notória idoneidade moral, que o DL 167, de 1938, em seu Art. 7º, bem
ressaltou ao dizer: "Os jurados devem ser escolhidos dentre os cidadãos que,
por suas condições, ofereçam garantias de firmeza, probidade e inteligência
no desempenho da função". Quanto à mulher, desnecessário lembrar que
pode e deve participar do Tribunal do Júri, em face do art. 5° CF/88, que
dispõe serem homens e mulheres iguais em direitos e obrigações.

Os maiores de 60 anos de idade, não são impedidos de serem jurados,
entretanto, não estão obrigados exercer tal função, entretanto, os emancipados que
ainda não tenham 21 anos não poderão fazê-lo. Por outro lado, a presença, no
Tribunal do Júri, de menor de 21 anos não será causa de nulidade, se sua
participação não influir no resultado da votação. Mesmo casado, o menor de 21
anos não pode ser jurado.
Contudo, houve uma substancial alteração da maioridade com a entrada
em vigor do novo Código Civil, para 18 (dezoito) anos, gerando a possibilidade,
enquanto capaz, de atuar em funções e atividades como jurados.
Também não podem exercer a função de jurados, o analfabeto, o surdomudo, o cego, quem não estiver no gozo dos direitos políticos, e quem residir em
comarca diversa daquela em que se realizar o julgamento.
E ainda, consoante ao diploma processual penal estão isentos:
I – os maiores de 60 anos (art. 434, CPP);
II – o Presidente da República e os Ministros de Estado;
III – os Governadores de Estados e Territórios, Prefeito do Distrito Federal e
respectivos secretários;
IV – os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas dos
Estados e das Câmaras Municipais, enquanto durarem suas reuniões;
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V – os Prefeitos Municipais;
VI – os Magistrados e membros do Ministério Público;
VII – os serventuários e funcionários da Justiça;
VIII – o chefe, demais autoridades e funcionários da Polícia e Segurança Pública;
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IX – os militares em serviço ativo;
X – as mulheres que não exerçam função pública e provem que, em virtude de
ocupações domésticas, o serviço do Júri lhes é particularmente difícil;
XI – por 1 (um) ano, mediante requerimento, os que tiverem efetivamente
exercido a função de jurado, salvo nos lugares onde tal isenção possa redundar em
prejuízo do serviço normal do Júri. (CPP, art. 436, parágrafo único).
Os médicos, ministros de confissão religiosa, farmacêuticos e parteiras
poderão requerer a dispensa, podendo a mesma ser deferida se o Juiz reconhecer
5
que há necessidade.
A lista de jurados é de inteira responsabilidade do Juiz Presidente do Júri,
que deverá, inclusive, durante o ano, observar a conduta dos jurados que serviram
nas sessões, afastando aqueles que demonstram inaptidão para a função.
A lista geral, a ser publicada no mês de novembro de cada ano, poderá ser
alterada de ofício, ou em virtude de reclamação de "qualquer do povo", até a
publicação definitiva, com recurso, dentro de 20 dias, para a Instância Superior, sem
efeito suspensivo (CPP, art. 439, parágrafo único). Na segunda quinzena do mês de
dezembro de cada ano, será efetivada a publicação definitiva, com as modificações,
de ofício, ou em virtude de reclamação, conforme já exposto.
O recurso poderá ser do Ministério Público (Lei Complementar 304/82, art.
40), ou do jurado excluído, ou que pretenda a exclusão, e do reclamante, se não
atendido. Naturalmente, se exigirá deste a manifestação de legítimo interesse, para
não acoroçoar a mera alicantina, ou contumeliosidade O fundamento do recurso
será o art. 581, XIV, do CPP, é a Instância ad quem, for o Presidente do Tribunal de
Justiça (CPP, art. 582, parágrafo único).
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Embora pendente de solução o recurso, o jurado incluído na lista, que por
essa razão recorrer, poderá ser sorteado e servir no júri, enquanto não reformada
a decisão recorrida; e o que recorrer de sua exclusão, obviamente, só habilitarse-á ao sorteio se e quando seu recurso for provido.
Resta, por último, verificar se o réu a ser julgado não teria legitimidade para
pleitear a exclusão de algum jurado incluído na lista geral. Não há a respeito
nenhuma disposição legal. O Código de Processo Penal, o Código Judiciário do
Estado e o próprio Decreto Estadual 9.008/38 são omissos a respeito. No entanto,
é inquestionável que se a lista poderá ser alterada "em virtude de reclamação de
qualquer do povo" (parágrafo único do art. 439 do CPP), com o recurso à Segunda
Instância (art. 581, XIV, do CPP) o réu poderá, com maior razão, ter motivos para
impugná-la.
Assim, publicada a lista geral, nada poderá obstar que proponha a exclusão
de determinado jurado por ser seu desafeto e por ter algum impedimento para
participar de seu julgamento. O serviço do júri será obrigatório, dele não podendo
se afastar nenhum cidadão, salvo nos casos de excusa legítima ou por previsão
legal.
E da decisão judicial a respeito, caberá, como é evidente, recurso à Segunda
Instância. Não se alegre que o jurado poderá ser recusado, pela defesa, por ocasião
do sorteio do Conselho de Sentença. Tal fato não é suficiente para obstar a
impugnação, feita por parte do réu em relação à lista geral, máxime porque a recusa
de jurados, naquele momento procedimental, tem uma limitação quantitativa (art.
459, § 2, do CPP).
A lista geral dos jurados, com a indicação das respectivas profissões, será
publicada na imprensa, onde houver, e afixada à porta do Edifício do Fórum. O
nome dos alistados, com a indicação de sua residência, será escrito em cartões
idênticos, os quais, depois de conferidos (verificados) com a presença do
Ministério Público, ficarão guardados em urna fechada a chave, sob a
responsabilidade do juiz (CPP, art. 440).
Esta fase é de grande relevo, por fixar para o ano seguinte o corpo de
jurados que decidirá nos julgamentos dos crimes dolosos contra a vida, na
comarca.
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Da urna referida, chamada "urna geral", é que serão extraídos, por sorteio,
os nomes dos 21 jurados (CPP, art. 427), cujas cédulas serão recolhidas pelo juiz de
direito à outra urna, igualmente fechada a chave, que permanecerá em seu poder
(CPP, art. 428).
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De tudo se lavrará termo pelo escrivão em livro a esse fim destinado. Esse
livro é chamado "Livro de Sorteio de Jurados", que todo cartório do júri deverá
possuir. O termo especificará o nome dos jurados sorteados (CPP, art.428, in fine).
O nome dos jurados sorteados para a reunião do Júri constará de edital a ser
desde logo expedido, para ser afixado à porta do Edifício do Fórum e publicado na
imprensa, se houver (CPP, art. 429, § 1º). Será dispensável a publicação na imprensa,
desde que a afixação no lugar de costume haja atingido sua finalidade (RT 504/389).
Também é dispensável a juntada, aos autos de cada processo, de cópia do termo
de sorteio. Esse termo deve constar do livro próprio, conforme o art. 428 do CPP.
O sorteio dos jurados far-se-á a portas abertas, e um menor de 18 (dezoito)
anos tirará da urna geral as cédulas com os nomes dos jurados, as quais serão
5
recolhidas à outra urna, ficando a chave respectiva em poder do juiz, o que tudo
será reduzido a termo pelo escrivão, em livro a esse fim destinado, com
especificação dos 21 (vinte e um) sorteados, conforme dispõe o art. 428, CPP.
Percebe-se, nesse dispositivo, um claro sinal do conteúdo místico
originalmente apresentado pela instituição do Júri Popular. Com efeito, nada
justifica que seja um menor o responsável em extrair os nomes dos jurados da urna,
senão a crença de que tal fato garantiria a prevalência do acaso no sorteio e a lisura
do procedimento.
Em parte alguma a lei processual diz seja nulo o julgamento por não se
certificar nos autos que o sorteio se fez. Isso se acha certificado no livro, através do
termo. A nulidade existiria na falta do próprio sorteio (RT. 206/80).
A recusa ao serviço do júri, motivada por convicção religiosa, filosófica ou
política, importará a perda dos direitos políticos, em conformidade com o art. 435,
CPP e art. 5º, inciso VIII da CF/88.
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Complementa a Carta Magna, ainda, dispondo que é vedada a cassação de
direitos políticos, que só se dará, entre outros, nos casos de recusa de cumprir
obrigação a todos imposta ou prestação alternativa (art.15, inciso IV).
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Recomenda-se também que, quando possível, o juiz, uma vez publicada a
lista geral, definitiva, comunique, através de ofício–circular, às pessoas indicadas,
sua inclusão, a fim de que fiquem atentas quanto à possível convocação para
participar das reuniões do Júri.
Nenhum desconto será feito nos vencimentos do jurado sorteado que
comparecer às sessões do Júri (art. 430, CPP). Não obstante, em tempos de
estagnação econômica e aumento dos índices de desemprego, nada parece atrair
um cidadão assalariado a compor um Júri Popular, diante do perigo em que incorre
com o seu afastamento do posto de trabalho. De igual modo, os profissionais
liberais, que não podem abdicar da labuta diária.
3.5 Conselho de Sentença
O Conselho de sentença integra o Tribunal do Júri e é composto de 7 (sete)
jurados ou juízes leigos escolhidos dentre os 21 (vinte e um) sorteados entre os
cidadãos do município, com a incumbência de apreciar a matéria de fato. O
conselho será constituído em cada sessão de Júri, na medida em que são escolhidos
os 7 (sete) juízes de fato, pelas partes.
Apesar da denominação, o Conselho de Sentença, não possui competência
para a lavratura da sentença, em razão desta, compor o rol de atribuições do Juiz
togado (Art. 492, CPP). Comporão o Tribunal do Júri 21 jurados sorteados conforme
Art. 427 do CPP, escolhidos em lista geral e anual (CPP, Art. 439). Destes 21 jurados
sairá o Conselho de Sentença, formado por sete pessoas.
Mediante sorteio é formado o Conselho de Sentença, conforme se observa
no Art. 457 do CPP. O juiz advertirá aos jurados de que a lei exige a
incomunicabilidade do jurado com terceiros, desta feita, assim que sorteados, não
poderão comunicar-se com outrem nem externar opiniões sobre o processo sob
pena de exclusão e multa. Durante o sorteio, dará, primeiro à defesa, depois à
acusação, o nome de cada jurado sorteado, indagando de sua aceitação ou não.
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A Lei confere algumas regalias aquele que desempenha a função de jurado,
pois o seu exercício efetivo constituirá serviço público relevante, estabelecendo
presunção de idoneidade moral e assegurando prisão especial, em caso de crime
comum, até o julgamento definitivo, bem como preferência, em igualdade de
condições, nas concorrências públicas (art. 437, CPP), contudo, o encargo de jurado
permanece como algo sem maiores atrativos para o cidadão comum. Excetuandose o funcionário público - que, além da garantia de permanência no setor onde
trabalha, goza de licença remunerada - profissionais liberais, donas-de-casa,
assalariados em geral, autônomos, enfim, pessoas que carecem do esforço diário
para o auto-sustento e de suas famílias, não encontram respaldo para abdicar de
suas atribuições normais e dedicar-se exclusivamente à, como diz a lei, relevante
função de jurado.
O jurado sorteado que comparecer às sessões do Júri não terá nenhum
desconto feito em seus vencimentos (art. 430). De igual modo, os profissionais
liberais, não podem abdicar da labuta diária. Cumpre assinalar, por fim, que nos
termos do art. 438, CPP, os jurados serão responsáveis criminalmente, na mesma
forma em que o são os juízes de5 ofício, por concussão, corrupção ou prevaricação
(arts. 316, 317, §§ 1º e 2º, e 319, do Código Penal).
A parte não é obrigada a justificar a recusa do jurado, esta é peremptória,
sendo que cada uma poderá recusar até três jurados dentre os sorteados. Jurados
primos podem integrar o mesmo Conselho de Sentença (RC 90.493, STF, DJU de
7.3.1980, p. 1176).
Todavia, não podem integrá-lo, tio e sobrinho; menor de 21 anos; cunhados,
durante o cunhadio; jurado que tenha atuado como defensor de co-réu no mesmo
processo; credor ou devedor da vítima; membro de sociedade interessada no
julgamento, conforme salienta Marcus Cláudio Acquaviva, (1991).

4. VEREDICTO POPULAR E SEUS ASPECTOS CONTRADITÓRIOS
4.1 Veredicto Popular
Os jurados desempenham a função de representar a sociedade perante o
Tribunal do Júri, julgando aqueles que cometem crimes dolosos contra a vida,
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incumbidos pela população para declarar se os acusados submetidos a julgamento
são culpados ou inocentes.
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Os veredictos dos juízes leigos ressaltam a democracia e deveriam expressar
a intenção do povo, demonstrando a comoção social perante as provas, a retórica
em plenária, que repercuti na decisão, que é base para ser elaborada a sentença
pelo Juiz Presidente da seção.
São representantes do povo, para julgar os mais graves dos crimes, aqueles
que eliminam vidas, e espera-se que exteriorizem o desejo da sociedade que fazem
parte.
Outras espécies delituosas competem ao Juiz de Direito, almejando que este
proceda de modo justo e honesto, promovendo a Justiça, através de uma atuação
firme, criteriosa, lúcida, legitima amparada nas normas jurídicas e nas previsões
legais, enquanto função do Estado, promotor da paz, da ordem social e da justiça.
Muitos são os casos em que os jurados proferem decisões que distorcem
com a expectativa da sociedade, compelidos por interesses próprios ou de terceiros,
medo e opressão, tementes não apenas pela própria vida, e sim pela daqueles que
ama, trazem ao Tribunal Popular veredictos previamente constituídos.
Na atualidade o juramento proferido pelos juízes leigos não mais possui
o mesmo peso sob suas consciências.
A palavra jurado provém do latim juratus, designando o cidadão que sob
juramento, daí a etimologia, compromete-se civicamente, assim como os demais
ao serem investidos da função julgadora compondo o Tribunal Popular.
Assinala De Plácido e Silva (1996), que o júri é a instituição popular a que se
atribui o encargo de afirmar ou negar a existência do fato criminoso imputado a
uma pessoa. E faz uma oportuna distinção: aquilo que, vulgarmente, é denominado
Júri, constitui, na verdade, o Tribunal do Júri, ao passo que o conjunto dos jurados
deve ser denominado Conselho de Sentença.
A Justiça Popular possui eficácia comprovada entre os povos anglo-saxões,
bons e válidos exemplos podem ser refletidos pelos Estados Unidos da América e a
Inglaterra, ressalvado o nível cultural a que tais países chegaram, e principalmente
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ao fato de seus Tribunais sentenciarem em posição unânime tomada pelos
membros do corpo do júri.
Na França, Itália, bem como na Alemanha, países que tiveram grande
influência romana, o instituto não logrou o mesmo êxito, sendo logo substituído
por outros órgãos, a exemplo do escabinado. No México, somente os crimes
políticos e de opinião competem ao Júri Popular.
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Dos países da América do Sul, apenas o Brasil e a Colômbia ainda o mantêm,
como um ritual consagrado, justo e atinente ao objetivo proposto, vale ainda
suscitar o exemplo da Argentina, que mesmo o tendo previsto em sua Constituição,
nunca o aplicou.
A eficácia no Brasil, não foi das melhores, visualizada através de suas
alterações e conseqüentes limitações no decorrer de sua evolução, onde sua
competência, desde logo, passou a ser restringida, em razão de sua
representatividade e principalmente quanto à capacidade dos jurados para decidir,
pois, os jurados, sendo juízes leigos, não possuíam conhecimentos necessários para
5
julgar acerca de questões de relevância técnica.
Em 1822, quando de sua criação, destinava-se a julgar os crimes de imprensa.
A Constituição de 1824 outorgou-lhe à condição de órgão do Poder Judiciário,
dotando-o de competência para questões civis e criminais.
Os litígios civis, em sua maioria complexos exigiam conhecimentos
especializados, logo, percebeu-se que os juízes do povo não poderiam decidir a
respeito de tais lides.
O Tribunal do Júri, posteriormente, viria a ser regulamentado pela Lei
261/1841, e pelo Regulamento 120/1842, como ademais, pela Lei 2.033/1871, e o
Regulamento 4.824/1871, mantida a instituição pela Lei Magna Republicana de
1891, no Art. 72, § 31.
O Governo do Estado Novo, frente à inaptidão e ineficiência dos jurados,
mediante o Decreto 167/1938, permitiu aos Tribunais de Justiça a reforma, pelo
mérito, das decisões do Tribunal do Júri. As Constituições de 1946, de 1967 e de
1988 (Art. 5º, XXXVIII) mantiveram, contudo, soberania do Júri, em que pesem os
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arts. "Art. 626" e seguintes do CPP, que admitem, respectivamente, o protesto por
novo julgamento e a decisão do Tribunal do Júri.
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Outro dado relevante diz respeito ao jurados que compõe os tribunais; nas
grandes aglomerações urbanas, onde a maior parcela de pessoas que têm seus
nomes na lista geral são funcionários públicos, enquanto, nas pequenas, as
características são assemelhadas, não obstante a incidência de um maior número
de pessoas realmente do povo.
Em todo caso, por não se tratar de função remunerada, tampouco que
forneça subsídios ou comodidades extras aos jurados, os encargos profissionais ou
familiares do cidadão acarretam sua exclusão da possibilidade de participar como
jurado, daí decorrendo a perda de representantivade social do Conselho de
Sentença.
4.1.1 Posições favoráveis
Ressaltam seus defensores, o poder democrático que se reflete através do
Tribunal do Júri, representando um órgão especial da justiça comum, de relevante
significação no universo jurídico, com regramento próprio, interpretado em
conformidade com preceitos constitucionais assegurados a instituição.
De origem milenar, o Tribunal Popular, não conseguiu acompanhar as
constantes mudanças e renovações da sociedade, criado para atender finalidades
diversas, não se adequou as novas realidades impostas pela evolução no decorrer
dos séculos, contudo, resguarda sua importância nos dias atuais, em razão de fazer
justiça através de representantes da própria sociedade, um espaço único no
judiciário onde há participação popular.
Seus defensores alegam que sendo o Juiz de Direito revestido de severidade,
normalmente condenará, por ver de forma mais sintética e criteriosa, específica e
direcionada ao fim da justiça e ordem do estado, adotada, por vezes valores e
concepções diversas da localidade, diferentes da visão aplicada pelos jurados, que
chegam a agir mais brandamente em relação ao fato, até por serem todos do
mesmo núcleo.
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E ainda, sendo o tribunal constituído pelo povo, existe a esperança de um
judiciário mais sensível às transformações sociais, que nem sempre são assimiladas
por sistemas jurídicos como o nosso, fundados na lei e na técnica.
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Talvez seja ele o gérmen de novos ordenamentos que busque aproximar o
Direito de sua base de legitimação, e que convertam o sistema penal em
instrumento de efetiva promoção da justiça, e não de exclusão social, como vem
ocorrendo há vários séculos.
A sociedade mesma é internamente dilacerada pelo incessante choque de
valores conflitantes. Quer-se apenas ressaltar que um conselho de sentença deverá
ser representativo de toda a sociedade, e não de parte dela, sob pena de patente
prejuízo à defesa do réu.
A finalidade da participação popular nos julgamentos, além de expressar a
inconformidade social em relação ao fato, também utiliza como exemplos, as
pessoas condenadas, que tiveram tolhidas suas liberdades por terem violado os
valores ou tomado uma conduta desaprovada pela sociedade.
5

Não há que se falar a respeito da exposição dos jurados às influências sociais,
uma vez que o Código de Processo Penal prevê a prevenção ou solução desse
problema por meio do desaforamento, que consiste numa transferência do
processo do foro de origem para outra comarca, onde retoma seu curso.
Segundo Eugen Ehrlich (1986, p. 209), o centro de gravidade de
desenvolvimento do Direito, em nossa época, como em todas as épocas, não reside
na legislação, nem na Ciência Jurídica, ou na jurisprudência, mas na própria
sociedade.
O princípio da mais ampla defesa é invocado para manter o Tribunal do Júri,
com o fundamento de se buscar sempre beneficiar o réu, entendendo que seus
membros ao decidirem não estariam tendo por base decisões pré-formuladas, ou
a posição de uma determinada câmara.
Suas decisões não poderão ser reformadas ou modificadas por outro órgão
do Poder Judiciário, apenas, por uma vez, poderá ser anulado o julgamento se os
jurados se decidirem manifestamente contrários à prova dos autos.
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4.1.2 Posições desfavoráveis
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Acusa-se o Júri de inadequação aos tempos modernos por ter surgido numa
estrutura judiciária frágil, de submissão do magistrado, à vontade despótica dos
monarcas absolutistas.
Entendido por muitos como uma instituição ultrapassada, por tratar muito
superficialmente dos reais motivos a que se destina, especialmente por deitar suas
raízes em épocas de considerável imaturidade institucional e jurídica, em que o
misticismo impregnava até as esferas do Poder Público, e tendo em vista sua
suposta inadequação à estrutura moderna do Judiciário, o Júri tem sido objeto de
severas críticas.
Outro aspecto desfavorável do júri, trata da morosidade do julgamento, pelo
fato de o processo depender diretamente das partes, das provas e laudos, e do fato
de se buscar o melhor convencimento dos jurados, e isso exigir provas para o
convencimento destes.
A doutrina ainda aponta outras deficiências que justificariam a abolição do
Júri, como a vulnerabilidade dos jurados às influências da sociedade. São críticas
que, de fato, merecem respeito, e ainda comprometem a eficiência da instituição.
Adota-se uma idéia de que os membros de uma sociedade, vistos como
responsáveis, delimitam suas atitudes pelos conceitos de certo e errado, sem
vislumbrar que este é fruto de delimitações concebidas em nosso Código Penal, o
que não corresponde ao cunho moral, que se baseia, muitas vezes aos costumes,
como parâmetro para saber os malefícios trazidos por qualquer que seja a
transgressão, fim adotado pelo Estado Democrático de Direito.
Entretanto, diante de tais distorções, quando somente uma determinada
parcela ou algumas poucas classes sociais têm ingerência sobre o Júri, vê-se que os
julgamentos poderão denotar ideologias próprias desses grupos.
Então permitir que um grupo de pessoas, que quase sempre desconhece a
realidade fática daquele que estão a julgar, e que normalmente é bem mais
favorecida que a dos mesmos, tendo em vista a seleção das pessoas tidas como
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dignas para integrarem a lista dos jurados, e a posição que elas ocupam na
sociedade.
Caso o Tribunal do Júri realmente fosse um espelho, ou um motivo para que
outras pessoas não praticassem crimes, os resultados já haveriam de ter sido
percebidos no decorrer do tempo, o que, com certeza, não está acontecendo.
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Muitas vezes, o fato de se buscar benefícios para o réu, levando-o a presença
de pessoas do mesmo núcleo social, que são os jurados, ainda lhes dá um respaldo
pra não sofrer penalidade tão severa, quanto a que seria aplicada pelo juiz togado.
Alguns autores também não compreendem como, numa era em que se
reclama do próprio juiz criminal especialização, se confie um julgamento a homens
que não possuem conhecimentos técnicos suficientes ou mínimos.
Talvez seja essa, realmente, a imperfeição mais condenável da instituição do
Júri, em que o despreparo dos jurados os impossibilita de participar mais
intimamente do processo.
5

Essa crítica, portanto, advém de uma concepção quase sacra da organização
judicial, ao insinuar que a Justiça seria infalível por conhecer e manipular o Direito,
ao passo que o leigo, carente do saber técnico, nunca poderia julgar corretamente.
Nesse momento, a única intenção que se poderia ter, é a de alcançar a
expressa de justiça, em sentido mais amplo, e ao mesmo tempo mais restrito, para
o veredicto. A apuração criteriosa de todos os fatos, provas e intenções
demonstradas pelas testemunhas e pelas partes, carece de um saber jurídico, de
uma interpretação cuidadosa e de uma vinculação á norma.
A maior problemática encontrada em relação aos julgamentos é o caráter do
despreparo, por falta de conhecimento técnico no aspecto jurídico do corpo de
jurados, e a própria formação imparcial, de trazer a sociedade para dentro do
processo, quando na verdade, cabe aos operadores do direito, adequar o caso as
previsões legais.
O fato de os jurados serem influenciados de diversas maneiras, pelo núcleo
social, opção partidária, convicções religiosas, clubes de serviço, profissão, grau de
instrução, entre outros, demonstrando a imparcialidade, usados como meio de
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defesa de sua família ou próprio patrimônio, pode ser refletida com um voto contra
ou a favor da condenação, antes de chegar ao julgamento.
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De fato, como um profissional do Direito, de formação acadêmica, um exímio
operador das leis, na busca pela justiça, pode confiar o poder de julgar a indivíduos
sem tal qualificação?
Não há que se afirmar que o direito, por seus operadores, é infalível, mas que
se dizer que o aprofundamento no conhecimento das normas vigentes, e o próprio
fato de almejarem a imparcialidade em qualquer que seja o fato posto, é um
diferencial bastante significativo.
Outros aspectos como a ignorância, a má-fé, o desconhecimento
fundamentado dos critérios e mecanismos que compõem a instituição. E a própria
comoção social é um fator de desequilíbrio, conforme relata Lênio Luiz Streck,
evocando Lyra:
Se o crime teve, direta ou indiretamente, uma conotação
política, se foi cometido em desafronta subitânea e
aparentemente excessiva a brios morais ofendidos e,
sobremodo, se teve origem ou motivo essencial em uma
paixão amorosa, logo se formam correntes de opinião,
influenciadas e conduzidas pelo noticiário. Pra arrematar,
assevera que tudo Isso vem de tempos imemoriáveis, desde
antes de existir o Tribunal do Júri (1950, p. 116).
No Brasil, o Juiz-Presidente formula quesitos aos jurados que responderão
sim ou não, secretamente, por meio de cédulas. Fechadas às portas, presentes o
escrivão e dois oficiais de justiça, bem como os acusadores e os defensores, que se
conservarão nos seus lugares, sem intervir nas votações, o conselho, sob a
presidência do juiz, passará a votar os quesitos que Ihe forem propostos.
Como o número de jurados é ímpar, nunca ocorrerá um empate,
expressando o julgamento do número de votos maior a uma tese ou outra, quando
o resultado não for unânime.
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A partir do momento em que o jurado se limita a depositar seu voto, em
cédula própria, que contém, um deles, os dizeres "sim", e o outro, os dizeres "não",
ele se abstrai e se isenta da responsabilidade do resultado, em face da preservação
da não identificação do voto.
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Tal prerrogativa dá margem a uma distorção da obrigação de proferir uma
sentença conforme os ditames da consciência, a que se obrigam todos os jurados
escolhidos para compor o conselho quando de seu compromisso legal.
Não se trata, como se vê, de mera questão terminológica. O sigilo das
votações, em verdade, não deveria implicar o caráter secreto de todo o
procedimento de votação.
Tem-se como desnecessária, portanto, a utilização de uma sala secreta, haja
vista que os jurados não discutem abertamente entre si as teses defendidas em
plenário pela acusação e pela defesa, em face do princípio da incomunicabilidade
dos jurados.
Nos termos do modelo 5de julgamento vigente em nosso ordenamento,
bastaria que os jurados fossem interrogados e respondessem com seu voto aos
quesitos apresentados pelo juiz ainda em plenário.
Afinal, não há nenhuma espécie de intervenção, senão quando o jurado,
ainda não esclarecido sobre algum fato da causa, indaga ao juiz a respeito de
qualquer ponto referente ao processo.
Acreditamos mais interessante em favor da legitimidade do julgamento que
houvesse uma discussão prévia entre os jurados, na presença tão somente do juiz
da causa, para garantir a manutenção do normal desenvolvimento dos debates
entre eles, o que poderia acontecer numa sala onde permanecesse preservada a
privacidade dos componentes do conselho, a fim de que, democrática e
conciliatoriamente, todos chegassem a um consenso, o que decerto imprimiria mais
força impositiva e de convencimento à decisão dos jurados.
Como sofremos uma grande interferência norte-americana por meio de
filmes, quase sempre o cidadão brasileiro tem uma errada noção sobre o
julgamento do Júri no Brasil. Nos Estados Unidos, os jurados se comunicam,
trocando idéias sobre o caso em julgamento, e se reúnem secretamente em uma
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sala, sozinhos, sem a presença do Juiz Presidente, e, após chegarem a um veredito
unânime, comunicam a decisão ao Juiz Presidente.
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A experiência forense dá conta que no Brasil os jurados decidem por pura
simpatia à carismática figura do promotor ou, no reverso da medalha, por repulsa
ao carrancudo defensor ou ao próprio réu; não pelos fatos em si, mas por uma
apreciação meramente subjetiva.
Após a votação, o Juiz-Presidente elabora a sentença de acordo com o
veredito dos jurados e as leis penal e processual penal. Quando os jurados julgarem
o caso desclassificando o crime doloso contra a vida para outro delito, a
competência para julgamento é transferida para o Juiz Presidente.
Após o Juiz-Presidente ler a sentença em plenário, cabe lembrar que a
sentença será fundamentada, salvo quanto às conclusões que resultarem das
respostas aos quesitos, e lida pelo juiz, de público, antes de encerrada a sessão do
julgamento, e de cada sessão de julgamento o escrivão lavrará ata, assinada pelo
juiz e pelo órgão do Ministério Público.
A falta da ata sujeita o responsável à multa, além da responsabilidade
criminal em que incorrer. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências e
mencionará especialmente: a data e a hora da instalação dos trabalhos; o
magistrado que a presidiu e os jurados presentes; os jurados que deixarem de
comparecer, com escusa legítima ou sem ela, e os ofícios e requerimentos a
respeito, apresentados e arquivados; os jurados dispensados e as multas impostas;
o sorteio dos suplentes; o adiamento da sessão, se houver ocorrido, com a
declaração do motivo; a abertura da sessão e a presença do órgão do Ministério
Público; o pregão das partes e das testemunhas, o seu comparecimento, ou não, e
as penas impostas às que faltaram; as testemunhas dispensadas de depor; o
recolhimento das testemunhas, o lugar de onde não pudessem ouvir os debates,
nem as respostas umas das outras; a verificação das cédulas pelo juiz; a formação
do conselho de sentença, com indicação dos nomes dos jurados sorteados e das
recusas feitas pelas partes; o compromisso, simplesmente com referência ao termo;
o interrogatório, também com a simples referência ao termo; o relatório e os
debates orais; os incidentes; a divisão da causa; a publicação da sentença, na
presença do réu, a portas abertas.
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Não é por outro motivo que os próprios operadores jurídicos costumam
atribuir uma espécie de ‘placar’ – reforçando a idéia de que o Tribunal do Júri não
passaria de um jogo, fazendo referência a um réu condenado ‘por sete a zero’ ou
absolvido ‘por quatro a três’.
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A propósito do caráter lúdico do julgamento perante o Tribunal do Júri e do
processo como um todo, destacamos o interessante trabalho de Johan
Huizingaque, relacionando o jogo ao direito, assevera:
A possibilidade de haver um parentesco entre o direito e
o jogo aparece claramente logo que compreendemos em que
medida a atual prática do direito, isto é, o processo, é
extremamente semelhante a uma competição, e isto sejam
quais forem os fundamentos ideais que o direito possa ter,
(1996, p.87).
Por isso, exatamente, é que se tem buscado meios de abolir o Tribunal do
Júri, embasando tal posição, na efetiva atuação do Direito, mesmo que falível, mas
5
melhor amparado nos aparatos legais.
Provavelmente por entender que a função do júri não é compatível com os
anseios de justiça do próprio Estado atual tem que é a garantia e manutenção da
paz social, pela imposição de limites, e atendimento igual e justo, dentro das
normas vigentes, para todos.
5. JUSTIÇA X DEMOCRACIA
A concepção que Chaïm Perelman faz sobre o que é justiça:
A justiça é uma noção prestigiosa e confusa. Uma
definição clara e precisa desse termo não pode analisar a
fundo o conteúdo conceitual, variável e diverso, que seu uso
cotidiano poderia fazer aparecer. Definindo-a, não se pode
por em foco senão um único aspecto da justiça ao qual se
quereria reportar todo o prestigio desta, tomada no conjunto
de seus usos. Esse modo de agir apresenta o inconveniente
de operar, por um sobterfugio lógico, a transferência de uma
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emoção de um termo para o sentido que se quer
arbitrariamente conceder-lhe. Para evitar tal inconveniente, a
analise da justiça se aterá a pesquisar a parte comum a
diversas concepções da justiça, para que, evidentemente, não
esgota todo o sentido dessa noção, mas que é possível definir
de uma forma clara e precisa. (2000, p. 531)
A questão de maior problemática que envolve o Tribunal do Júri é a busca
por democracia, com participação social e sentença baseada na maioria dos votos,
o que é claramente, um afastamento da real intenção de ser julgar, pois o real
motivo de se levar um infrator a júri, deveria ser a busca pela justiça e não pela
democracia na sentença, especialmente quando o bem lesado é o da vida.
Todavia, há de se notar que os crimes julgados pelo procedimento do Júri,
cuja competência foi definida pela própria Constituição, agridem o mais importante
bem jurídico tutelado pela lei penal, vale dizer, a vida humana, cujo violador incorre
nas mais severas penas cominadas pelo sistema.
É razoável, assim, que tais delitos sejam apurados e processados com
prudência, assegurando-se efetiva possibilidade de defesa ao acusado, o que só um
procedimento detido pode proporcionar.
Em nossos dias, o Judiciário estaria provido de inúmeras garantias que o
poriam a salvo da interferência dos outros poderes e, assim, não mais seria
necessária a figura dos jurados, e seu principal e peculiar traço, que é a conotação
democrática.
Tal crítica, enquadra-se na plausibilidade, considerando que a criação do Júri,
ao objetivar o cerceamento do poder do rei, atribuiu à instituição seu principal e
peculiar traço, que é a conotação democrática.
Os jurados têm preocupações diferentes, mesmo que a decisão parta de, no
mínimo, sete pessoas, supondo uma margem de erro menor, sabemos que isso é
passível de ocorrer, pela sensibilidade que a tribuna impõe aos jurados, ciente,
entretanto, que a intenção é de se chegar a uma sentença democrática.
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Basta que seja enfocada sua feição democrática, e não da busca a justiça,
para compreender também o direito de composição heterogênea do conselho de
sentença. Em outras palavras: o conselho de jurados deverá contar com
representantes dos mais diversos segmentos da sociedade, a fim de que sejam
afastadas as singularidades de uma determinada classe social e, com isso, impedir
que seja distorcida a justiça do julgamento em prol da prevalência de valores não
compartilhados por todos os segmentos sociais.
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A exigência de heterogeneidade do conselho de sentença se põe em razão
do fato de que a maioria dos jurados, invariavelmente, decide em atendimento a
critérios e valores estritamente particulares, de cunho pessoal, íntimo, descuidando,
por vezes, das nuances técnico-jurídicas do caso.
Defrontando, sem rigor, a definição de justiça e democracia, podemos
entender que esta está vinculada ao “saber selecionar as pessoas que irão compor
a bancada que para formular as leis que devem ser aplicadas”, segundo Marrey,
Franco e Stoco, em sua obra Teoria e Prática do Júri – Doutrina – Roteiros práticos
– Questionários – Jurisprudência5, (1997, p. 968), na necessidade daquelas.
Ou seja, usar de democracia é muito mais o efetivo poder de voto, no seu
sentido eletivo, do que da definição do rumo que uma sentença irá dar, quando
proferida em um Tribunal do Júri.
A função primordial do Estado, como provedor do bem-estar social, é dar
condições aos cidadãos de expressarem sua vontade, demonstrando seu caráter
democrático, de definir os padrões embasados nos próprios costumes e anseios da
sociedade, que busca ser tratada de forma justa.
Um Estado democrático de Direito, assim o é, por atender a função de
manter a sociedade, de estabelecer a via democrática, e dar garantias para a boa
convivência e funcionamento da sociedade, e por isso do direito, para que tais
limites sejam respeitados.
Então, não há que se buscar justiça, falando em democracia, ou vice e versa.
A função democrática do direito é traduzida pela afirmação de que todos são iguais
perante as leis e que essas serão aplicadas de forma racional sobre o fato concreto,
vislumbrando uma imparcialidade e igualdade de tratamento, e porque não, de
justiça para todos.
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A democratização na votação, antecessora da sentença, deixa transparecer,
que o direito não teria subterfúgios suficientes para reconhecer os limites que deve
atender, no fato concreto. E acatar, por sentença uma decisão democrática, pode
parecer que não há uma certeza absoluta do rumo, ou da posição que o processo,
enquanto instrumento e meio de provas, e por isso, se busca a posição majoritária,
ou invés da mais correta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Júri, enquanto instituição penal, vem sendo o símbolo e a esperança de
um Judiciário mais sensível às transformações sociais, na busca de aproximar o
Direito de sua base de legitimação, e que convertam o sistema em instrumento de
efetiva promoção da justiça, e não de exclusão social, como vem ocorrendo há
vários séculos.
Basta que seja enfocado sob uma ótica menos legalista e mais voltada ao
traço que o singulariza na estrutura judiciária, qual seja, sua feição à tendência
democrática que progressivamente se firmou em todos os sistemas políticos; podese dizer, assim, que, em épocas de supressão dos direitos individuais, nas fases
negras da História, o Júri atuou como foco de resistência de democracias abaladas,
mas nunca totalmente suprimidas.
Buscasse preparar o juiz para atuar e interpretar a norma da forma mais
imparcial, e aplicá-la aos fatos que constituem o crime. O que não significa dizer
que o juiz é infalível, mas que há diferenças entre um profissional e um leigo,
especialmente na interpretação de norma e quesitos para a aplicação da norma ao
fato, da qual originará a sentença.
Toda a conduta praticada de forma dolosa, colimado o intento ou não, que
tenha sido independente da vontade do agente, é atribuída a competência do
Tribunal do Júri.
Em todos os demais casos que não estejam inclusos na competência do júri,
a sociedade se posiciona, para que o judiciário seja implacável e severo, utilizandose dos meios legais para chegar a justiça. E nos casos de violação do bem da vida,
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recorresse aos jurados para a tomada de uma posição mais branda, pela votação
no Tribunal do Júri.
O tribunal sofre com a morosidade, e possível vulnerabilidade dos jurados,
que, por não disporem de conhecimento técnico jurídico mais criterioso, acaba por
refletir nas votações das sentenças.
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A problemática em relação aos julgamentos está focalizada no possível
despreparo, por desconhecimento técnico e de aspecto jurídico, dos jurados, que
tendem a ser parciais, trazendo o reflexo social, e porque não, a própria sociedade
para dentro do processo, buscando adequar o caso as previsões legais.
A possibilidade de os jurados serem influenciados de diversas maneiras, pelo
núcleo social, sua opção partidária e convicções religiosas, clubes de serviço,
profissão, grau de instrução, entre outros; acaba por demonstrar uma parcialidade,
usada, até inconscientemente, como meio de defesa de sua família ou próprio
patrimônio.
5
Para incorporarem ao grupo
de jurados, a previsão legal não permite
preconceitos a respeito de raça, religião, sexo, ideologia política, meio ou classe
social, violência urbana.

Antes do sorteio do conselho de sentença, o juiz advertirá os jurados dos
impedimentos constantes do art. 462, do CPP, bem como das incompatibilidades
legais por suspeição, em razão de parentesco com o juiz, com o promotor, com o
advogado, com o réu ou com a vítima, na forma do disposto neste Código sobre
os impedimentos ou a suspeição dos juízes togados.
A caracterização do voto de um seleto grupo como expressão da democracia
e da intenção do povo, é tão contraditória a tudo que a própria sociedade manifesta
e anseia quando recorre a via judicial para ter seu direito julgado, de forma rígida,
lúcida, criteriosa, legítima, com amparo na norma jurídica e nas previsões legais,
enaltecendo ou desmerecendo a função do estado como provedor da paz e da
ordem social, sendo apenas desejo por justiça, e não uma forma democrática de
penalizar.
A instituição tem sido mantida ao longo dos anos, baseada na função social
e democrática que a sociedade desempenha enquanto parte ativa no Tribunal do
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Júri. Resta avaliar, no decorrer do tempo, se realmente, esta tem alcançado o
objetivo de julgar e efetivamente fazer justiça nos casos em que o bem da vida está
sendo violado. Conclusivamente, o que se deve estipular se a instituição está posta
no sentido de alcançar a democracia ou a justiça pelo Tribunal do Júri.
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RESUMO: Esta pesquisa objetiva apresentar um panorama geral, sem a pretensão
de exaurir esta problemática, acerca do surgimento do nepotismo do Brasil,
demonstrando a evolução do entendimento sobre o tema, bem como,
especificamente, a incidência ou não da Súmula Vinculante nº13 às nomeações de
parentes a cargos políticos, detalhando a corrente tradicional, a intermediária e, por
fim, uma terceira corrente que melhor tutela o interesse público que tem guarida
implícita na Constituição Federal de 1988, sob o prisma do princípio da
impessoalidade, da moralidade e da eficiência, que possuem aplicação imediata e
5
independem de lei para sua eficácia.
Para tanto, no decorrer do texto serão
analisadas as principais decisões acerca do tema traçando um panorama pro futuro,
sob o espectro do princípio do in dubio pro societate que deve reger o trato com a
coisa pública.
PALAVRAS CHAVES: NEPOTISMO. AGENTES POLÍTICOS. PRINCÍPIO DA
MORALIDADE. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. IN
DUBIO PRO SOCIETATIS. EFETIVAÇÃO DA VONTADE DA CONSTITUIÇÃO.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. ASPECTOS GERAIS SOBRE O NEPOTISMO. 2.1
CONCEITUAÇÃO. 2.2 PROCESSO HISTÓRICO-EVOLUTIVO DO NEPOTISMO 3.
ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº13 AOS
AGENTES POLÍTICOS 4. CONCLUSÃO.

1.

INTRODUÇÃO

O nepotismo está entrelaçado com a própria história do descobrimento do
Brasil, em que os espaços públicos eram dominados pelos interesses pessoais. Na
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própria Carta de descobrimento do Brasil, escrita por Pedro Vaz de Caminha, ao rei
de Portugal, aquele pedia ao monarca um emprego para seu genro.
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Essa prática que desvia a finalidade do interesse público persiste até hoje,
aviltando princípios constitucionais expressos, como o princípio da moralidade, da
impessoalidade e da eficiência, bem como implícitos, como o princípio do superior
interesse público e da indisponibilidade do interesse público que formam a pedra
toque do regime administrativo constitucional.
Para tanto, far-se-á uma análise sobre os aspectos gerais do nepotismo, sua
conceituação, processo histórico-evolutivo, demonstrando o entendimento
tradicional de não incidência da súmula vinculante nº13 aos agentes políticos, suas
correntes e adoção do entendimento que melhor resguarda o interesse público
diante de um panorama principiológico pro futuro.
Diante disso, a presente pesquisa objetiva apresentar, sem pretensão de
exaurir o tema, um epítome das correntes de pensamento existentes no Direito
Brasileiro acerca da incidência, ou não, da súmula vinculante e a nomeação de
cargos políticos.
2. ASPECTOS GERAIS SOBRE O NEPOTISMO
A vedação do nepotismo na nomeação para cargos públicos constitui uma
das principais práticas de moralização pós Constituição de 1988, tendo em vista que
esta espécie de favorecimento dos vínculos de parentesco nas nomeações à cargos
e funções públicas viola as garantias constitucionais de impessoalidade e eficiência,
desconsiderando a necessária e prevalente escolha para o exercício do cargo
público pela capacidade técnica do agente a ser designado.
Diante disso, faz-se mister analisar a conceituação e o processo históricoevolutivo do nepotismo.
2.1 CONCEITUAÇÃO
A palavra “nepotismo”, do ponto de vista etimológico, tem origem no
latim, proveniente da conjugação do termo nepote, que significa sobrinho ou
protegido, atrelado ao sufixo “ismo”, que remonta a ideia de ato.
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No site institucional do Conselho Nacional De Justiça, responsável pela
edição da Resolução nº 7 considerada o marco da regulação temática no
ordenamento brasileiro, o nepotismo é conceituado como “o favorecimento dos
vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego. As práticas de
nepotismo substituem a avaliação de mérito para o exercício da função pública pela
valorização de laços de parentesco. Nepotismo é prática que viola as garantias
constitucionais de impessoalidade administrativa, na medida em que estabelece
privilégios em função de relações de parentesco e desconsidera a capacidade
técnica para o exercício do cargo público. O fundamento das ações de combate ao
nepotismo é o fortalecimento da República e a resistência a ações de concentração
de poder que privatizam o espaço público.”
2.2 PROCESSO HISTÓRICO-EVOLUTIVO DO NEPOTISMO
Historicamente, o termo advém da autoridade exercida pelos sobrinhos e
outros aparentados dos Papas na administração eclesiástica, nos séculos XV e XVI,
ganhando, hodiernamente, contornos pejorativos relacionados ao favorecimento
de parentes por alguém que exerce
poder na administração pública, seja direta ou
5
indireta, de qualquer dos Poderes dos entes federados.
A Resolução nº7 do CNJ constitui o marco da vedação ao nepotismo no
ordenamento jurídico brasileiro, regulamentando a proibição de contratação
baseada no parentesco no Judiciário.
Posteriormente, o CNMP editou a Resolução nº1 com o mesmo conteúdo
proibitivo no âmbito desta instituição.
Ocorre que, pelo fato desta matéria ter sido editada por meio de resolução,
houve, primordialmente, resistência no seu cumprimento, levando a discussão ao
STF que determinou que os condicionamentos impostos pela Resolução nº7 do CNJ
são, no rigor dos termos, as mesmas impostas pela CF/1988, deduzidas dos
republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da
moralidade, colaciona-se, abaixo, a ementa deste paradigmático julgado:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE,
AJUIZADA EM PROL DA RESOLUÇÃO 7, DE 18-10-2005, DO
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ATO NORMATIVO QUE
“DISCIPLINA O EXERCÍCIO DE CARGOS, EMPREGOS E
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FUNÇÕES POR PARENTES, CÔNJUGES E COMPANHEIROS DE
MAGISTRADOS E DE SERVIDORES INVESTIDOS EM CARGOS
DE DIREÇÃO E ASSESSORAMENTO, NO ÂMBITO DOS
ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Os
condicionamentos impostos pela Resolução 7/2005 do
CNJ não atentam contra a liberdade de prover e desprover
cargos em comissão e funções de confiança. As restrições
constantes do ato resolutivo são, no rigor dos termos, as
mesmas já impostas pela CF/1988, dedutíveis dos
republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência,
da igualdade e da moralidade. (...) 3. Ação julgada
procedente para: a) emprestar interpretação conforme à
Constituição para deduzir a função de chefia do substantivo
“direção” nos incisos II, III, IV, V do art. 2º do ato normativo
em foco; b) declarar a constitucionalidade da Resolução
7/2005 do
Conselho
Nacional
de
Justiça.
[STF, ADC 12, rel. min. Ayres Britto, P, j. 20-8-2008, DJE 237
de 18-12-2008.] (GRIFO NOSSO)
Acerca deste supracitado julgado, o Ministro Carlos Ayres Britto, relator da
ADC 12, deferiu o pedido liminar em 16.02.2006, defendendo que:
“Noutro giro, os condicionamentos impostos pela
Resolução em foco não atentam contra a liberdade
de nomeação e exoneração dos cargos em comissão e
funções de confiança (incisos II e V do art. 37). Isto porque a
interpretação dos mencionados incisos não pode se
desapegar dos princípios que se veiculam pelo caput do
mesmo art. 37. Donde o juízo de que as restrições constantes
do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas
restrições já impostas pela Constituição de 1988, dedutíveis
dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência,
da igualdade e da moralidade.
É dizer: o que já era ADC 12 / DF constitucionalmente
proibido permanece com essa tipificação, porém, agora, mais
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expletivamente positivado. Não se trata, então, de discriminar
o Poder Judiciário perante os outros dois Poderes Orgânicos
do Estado, sob a equivocada proposição de que o Poder
Executivo e o Poder Legislativo estariam inteiramente libertos
de peias jurídicas para prover seus cargos em comissão e
funções de confiança, naquelas situações em que os
respectivos ocupantes não hajam ingressado na atividade
estatal por meio de concurso público.”
Diante da importância do precedente e dos fundamentos contidos no voto
da Ministra Cármen Lúcia, colacionamos abaixo trechos deste que demonstram que
o nepotismo desembarcou em terras brasileiras com as primeiras navegações,
persistindo até os tempos atuais, vejamos:
“O traçado histórico brasileiro expõe a utilização dos
espaços públicos pelos interesses privados, do que decorre,
em grande parte - e que já haveria de ter sido extirpada há
muito - a manutenção de atuações nepotistas no País.
5

Há duas passagens desta história muito lembradas e
que mereceriam aqui citação especial: a primeira, a de que ao
final da Carta endereçada por Pedro Vaz de Caminha ao Rei
de Portugal, dando notícia do descobrimento, já se continha
pleito que não poderia ser desconhecido:
E pois que Senhor He certo que asy neeste careguo que
leuo como em outra qualquer coussa que de vosso serucio for
uosa alteza há de seer de mym mujto seruída, aela peci que
por me fazer singular mercee made viyr dajha de Sam thomee
Jorge dosoiro meu jenro, o que dela receberey em mujta
mercee. Beijo as maãos de vossa alteza. Deste porto seguro
da vossa jilha de vera cruz oje sesta feita primeiro dia de mayo
de 1500."
Dissertando sobre este tema, afirmava então que "No
Brasil, tudo começou, pois, nesta passagem. O nepotismo
desembarcou em terras brasileiras com as primeiras
navegações aqui chegadas. E esta bandeira não parou mais
de ser desfraldada (talvez mais certo fosse dizer
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'desfraldada')"(Princípios constitucionais da Administração
Pública. Belo Horizonte: Del Rey, 1993, p. 159). “
Nessa toada, de maneira magistral, a eminente Ministra conclui no seu voto
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que:
“Tudo a demonstrar que os fundamentos constitucionais
não permitem o parentesco como fonte ou critério de
admissão no serviço público, sequer em cargo dito de
confiança, que confiança aí se põe na qualificação do
candidato e não na qualidade do nome por ele ostentado.
Sabemos todos que a atividade estatal, qualquer que seja
o domínio institucional de sua incidência, está
necessariamente subordinada à observância de parâmetros
ético-jurídicos que se refletem na consagração constitucional
do princípio da moralidade administrativa, que se qualifica
como valor constitucional impregnado de substrato ético e
erigido à condição de vetor fundamental no processo de
poder, condicionando, de modo estrito, o exercício, pelo
Estado e por seus agentes, da autoridade que lhes foi
outorgada pelo ordenamento normativo. Esse postulado, que
rege a atuação do Poder Público, confere substância e dá
expressão a uma pauta de valores éticos, nos quais se funda
a própria ordem positiva do Estado.
É por essa razão que o princípio constitucional da
moralidade administrativa, ao impor limitações ao exercício
do poder estatal, legitima o controle de todos os atos do
poder público que transgridam os valores éticos que devem
pautar o comportamento dos órgãos e dos agentes
governamentais, não importando em que instância de poder
eles se situem.”
Ademais outro precedente representativo no que tange ao nepotismo é de
que a vedação do nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a prática,
vejamos:
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I — Embora restrita ao âmbito do Judiciário a Resolução
7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, a prática do
nepotismo nos demais Poderes é ilícita. II — A vedação do
nepotismo não exige a edição de lei formal para coibir a
prática. III — Proibição que decorre diretamente dos
princípios
contidos
no
art. 37, caput,
da CF/1988.[STF, RE 579.951,
rel.
min. Ricardo
Lewandowski, P, j. 20-8-2008, DJE 202 de 24-10-2008.]
Depreende-se, portanto que que as restrições contidas em atos normativos,
como as Resoluções do CNJ e do CNMP não necessitam estarem contidas em lei
formal, ao argumento de que as mesmas já estão positivadas e impostas pela
Constituição de 1988, desdobramento lógico dos princípios republicanos
daimpessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade.
Dessa forma, à legalidade formal não está dando eficácia à vedação, tendo
em vista que o nepotismo no Poder Público está obstado à juridicidade e do
comando diretamente veiculado5 pela CF/88.
Ainda na ação em análise, o Ministro Gilmar Mendes se manifestou, em seu
voto, na ADC 12, no sentido de que a “moralidade não é elemento do ato
administrativo, como ressalta GORDILLO, mas compõe-se dos valores éticos
compartilhados culturalmente pela comunidade e que fazem parte, por isso, da
ordem jurídica vigente. A indeterminação semântica dos princípios da moralidade
e da impessoalidade não podem ser um obstáculo à determinação da regra.”
Diante da conjuntura analisada, do STF editou a Súmula Vinculante 13 que
possui o seguinte enunciado:
Súmula Vinculante 13: A nomeação de cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade
nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido
em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o
exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de
função gratificada na administração pública direta e indireta
em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
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Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante
designações recíprocas, viola a Constituição Federal.
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Depreende-se, de sua análise, que a relação de parentesco não pode
decorrer entre a autoridade nomeante e o nomeado, se este for designado para
cargo em comissão ou função gratificada.
Ademais, não pode ocorrer entre servidor que ocupa cargo de direção,
chefia ou assessoramento com a nomeação de outro servidor, parente seu, que
ocupe cargo em comissão ou função gratificada, dentro da mesma pessoa jurídica,
em qualquer dos Poderes dos entes federados.
Ressalta-se que a diferença entre cargo em comissão e função de confiança
e que este somente pode ser designado a quem tem cargo efetivo, enquanto aquele
pode ser exercido por qualquer pessoa, desde que preenchidos os requisitos
mínimos do cargo público, sendo reservado um limite legal mínimo para servidores
efetivos.
Acerca do tema, convém destacar, os critérios estabelecidos pelo
Ministro DiasToffoli para identificar a configuração do nepotismo, colaciona-se
abaixo:
O Min. Dias Toffoli definiu quatro critérios objetivos nos
quais haverá nepotismo. Veja:
a) ajuste mediante designações recíprocas, quando
inexistente a relação de parentesco entre a autoridade
nomeante e o ocupante do cargo de provimento em comissão
ou função comissionada;
b) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a
autoridade nomeante;
c) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o
ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a
quem estiver subordinada e
d) relação de parentesco entre a pessoa nomeada e a
autoridade que exerce ascendência hierárquica ou funcional
sobre a autoridade nomeante.
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(STF. 2ª Turma. Rcl 18564, Relator p/ Acórdão Min. Dias
Toffoli, julgado em 23/02/2016).
Percebe-se, também, que existem hipóteses em que não se aplica o
entendimento da Súmula Vinculante nº 13, quais sejam: i) nomeação em concurso
público de dois parentes; ii) o entendimento tradicional do STF de que a referida
súmula não se aplica aos cargos políticos, apenas para os cargos administrativos.
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3. ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE
Nº13 AOS AGENTES POLÍTICOS
Insta salientar que a jurisprudência nesse ponto ainda não é uniforme,
existindo o entendimento tradicional, bem como outras duas correntes que estão
em ascensão, sendo a configuração ou não do nepotismo aferida caso a caso.
Destaca-se, nesse sentido, trechos do voto do Ministro Marco Aurélio,
citado pelo Ministro Celso de Melo na Reclamação nº 27014:
Bem vistas
as coisas, o fato é que a redação do verbete
5
não prevê a exceção mencionada, e esta, se vier a ser
reconhecida, dependerá da avaliação colegiada da situação
concreta descrita nos autos, não cabendo ao relator
antecipar-se em conclusão contrária ao previsto na redação
da súmula, ainda mais quando baseada em julgamento
proferido em medida liminar. Registro, ainda, que a
apreciação indiciária dos fatos relatados, própria do juízo
cautelar, leva a conclusão desfavorável ao reclamado. É que
não há, em passagem alguma das informações prestadas pelo
município, qualquer justificativa de natureza profissional,
curricular ou técnica para a nomeação do parente ao cargo de
secretário municipal de educação. Tudo indica, portanto, que
a nomeação impugnada não recaiu sobre reconhecido
profissional da área da educação que, por acaso, era parente
do prefeito, mas, pelo contrário, incidiu sobre parente do
prefeito que, por essa exclusiva razão, foi escolhido para
integrar o secretariado municipal.” (Grifo nosso).
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A primeira corrente é estanque no sentido de entender que a súmula não
se aplica para os cargos políticos. O STF, tradicionalmente, encampa esta tese como
regra, excecionando a situação de idoneidade moral, ausência de qualificação
técnica e fraude, veja-se a ementa da Reclamação nº 28.024 e do RE 579.951:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13. 1.
O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da
Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política,
ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por
manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade
moral. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer elemento
que demonstre a ausência de razoabilidade da nomeação. 3.
Agravo interno a que se nega provimento.
Então, quando o art. 37 refere-se a cargo em comissão e
função de confiança, está tratando de cargos e funções
singelamente administrativos, não de cargos políticos.
Portanto, os cargos políticos estariam fora do alcance da
decisão que tomamos na ADC 12, porque o próprio
Capítulo VII é Da Administração Pública enquanto
segmento do Poder Executivo. E sabemos que os cargos
políticos, como por exemplo, os de Secretário Municipal,
são de agentes do Poder, fazem parte do Poder Executivo.
O cargo não é em comissão, no sentido do
art. 37. Somente os cargos e funções singelamente
administrativos — é como penso — são alcançados pela
imperiosidade do art. 37, com seus lapidares princípios. Então,
essa distinção me parece importante para, no caso, excluir do
âmbito da nossa decisão anterior os secretários municipais,
que correspondem a secretários de Estado, no âmbito dos
Estados, e ministros de Estado, no âmbito federal.
[RE 579.951, rel. min. Ricardo Lewandowski, voto do
min. Ayres Britto, P, j. 20-8-2008, DJE 202 de 24-10-2008.].
Por sua vez, uma segunda corrente se perfilha que é possível a nomeação
de cônjuges e parentes, desde que possuam aptidão técnica.
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Trata-se, pois, de uma posição que entende que, em regra, a nomeação
para cargos políticos é vedada. Porém, caso o nomeado apresente qualificação
técnica compatível, sua nomeação será admitida.
A crítica que se realiza a esta corrente se amolda diante do subjetivismo
que permeia a análise do critério da aptidão técnica, fazendo com que a norma
pudesse ser fraudada e desviada da finalidade que foi editada.
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Por fim, existe uma terceira corrente, defendida por vários Ministérios
Públicos, que a aplicação da súmula deve ser aplicada aos cargos políticos, sem
exceções, diante da juridicidade do comando constitucional e do princípio da
indisponibilidade do interesse público e do princípio da prevalência deste sobre o
interesse particular.
Repisa-se, portanto, que a vedação ao nepotismo não é mera
recomendação, mas sim um mandamento constitucional, ante à inafastável e
natural predileção pelos consanguíneos em detrimento de terceiros, aviltando os
princípios constitucionais basilares do regime jurídico constitucional administrativo.
5

Um exemplo de atuação prática e atual desta corrente é a política de
“tolerância zero” adotada pelo MP-BA de proibir a nomeação de parentes mesmo
para cargos políticos, conforme notícia abaixo colacionada, veiculada pelo
Ministério Público do Estado da Bahia, vejamos alguns trechos:
Ministério Público edita nota técnica de “tolerância zero”
ao nepotismo.
O combate à prática do nepotismo subiu mais um
degrau como prioridade máxima da atuação do Ministério
Público estadual na estratégia de enfrentamento à corrupção.
Uma nota técnica produzida pelo Centro de Apoio
Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade
Administrativa (Caopam) foi encaminhada em setembro a
todos os promotores de Justiça da área, a fim de reforçar a
ação sistemática contra o nepotismo no estado. Apesar de
não ser impositiva, a nota subsidia os promotores de Justiça a
partir de um entendimento uniforme.
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A partir de uma compreensão mais rigorosa, a nota
prioriza uma atuação ministerial que considere nepotismo
quaisquer nomeações de parentes de prefeitos até o terceiro
grau para cargos políticos, a exemplo de secretários
municipais. É a chamada “tolerância zero” ao nepotismo. A
orientação técnica se baseia no entendimento mais
recente dos ministros Celso de Mello e Marco Aurélio de
Melo do Supremo Tribunal Federal (STF) que, em decisões
monocráticas proferidas em 2017, foram mais taxativos
ao analisar o preenchimento de cargos políticos por
familiares à luz da Súmula Vinculante nº 13, na qual a
Corte aponta as situações que configuram nepotismo.
Segundo o coordenador do Caopam, promotor de
Justiça Luciano Taques, estas decisões partiram da
compreensão de que a Súmula considera como nepotismo a
pura e simples nomeação de cônjuge, companheiro, parente
ou afim, até terceiro grau, para cargo político. “A
caracterização direta do nepotismo independe, nesses
casos, da avaliação de qualquer outra circunstância, além
da relação familiar ou afetiva. Ou seja: uma vez constatada
essa relação, está caracterizado o nepotismo”, explica a
nota.
O promotor destaca que o STF nunca excluiu a
possibilidade da nomeação de parentes para cargos políticos
ser considerada prática de nepotismo, mas antes a Corte
sempre a condicionava à presença de situações específicas. “É
certo que o STF possui firme jurisprudência admitindo a
caracterização de nepotismo no preenchimento de cargos
políticos, uma vez constatada a presença de alguns dos
seguintes requisitos: fraude à lei, nepotismo cruzado, falta de
qualificação técnica, inidoneidade moral, troca de favores e
evidente inaptidão do nomeado para o exercício do cargo”,
discrimina a nota. Segundo Luciano Taques, basta um destes
requisitos para configurar a prática irregular. [...]
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Até setembro deste ano, foram instaurados
procedimentos em pelo menos 32 municípios que resultaram
em quatro ações civis públicas, 37 recomendações e cinco
Termos. Em quatro municípios, as recomendações ou os TACs
foram prontamente atendidos pelos prefeitos que mandaram
exonerar os servidores irregulares e, por isso, os
procedimentos foram arquivados. As ações ainda não foram
julgadas, mas em um caso, a Justiça já concedeu liminar
determinando a exoneração. No restante, o MP acompanha o
andamento por meio de procedimento administrativo e, caso
as recomendações não sejam atendidas e os acordos
cumpridos, ações deverão ser ajuizadas. [...]
Segundo o coordenador do Caopam, promotor de
Justiça Luciano Taques, a ajuda da população é crucial para
que sejam identificados casos de nepotismo nos municípios,
já que nem sempre os gestores informam com precisão e
transparência a lista de parentes deles exercendo cargos
5
políticos, comissionados, funções de confiança ou
contratados temporariamente de forma irregular. Eventuais
irregularidades podem ser denunciadas ao Caopam, por meio
do telefone (71) 3103-6653, ou às Promotorias de Justiça de
cada cidade, ou enviado e-mail para caopam@mpba.mp.br.
(Ministério
Público
da
Bahia.
https://www.mpba.mp.br/noticia/39973). (Grifo nosso).
Defende-se aqui, uma abordagem principiológica do tema, sob o amparo
normativo da aplicação do princípio da impessoalidade, da eficiência e da
moralidade, e consequentemente, da incidência do entendimento da súmula aos
agentes políticos parentes das autoridades nomeantes, ao argumento de que:
i)

Princípio da impessoalidade: ao gerir a coisa pública, o
administrador não deve se guiar pelos interesses privados, pautando-se,
sempre, pela busca do interesse público, devendo a administração e
nomeação dos cargos políticos de maneira abstrata, impessoal e
genérica, ainda que a nomeação seja de um cargo político;
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iii)

Princípio da eficiência: a regra é sempre a busca pelo melhor custo
benefício na contratação dos servidores, sejam agentes administrativos e
políticos, devendo -se a regra ser a vedação de nomeação de agentes
políticos, admitindo-se, excepcionalmente, sua nomeação, desde que
cabalmente motivado este ato de nomeação, inclusive, em respeito ao
princípio da moralidade;
Princípio da moralidade: exige a observância de valores éticos,
morais e da boa-fé objetiva pelos administradores e autoridades
nomeantes, em detrimento de pensamentos subjetivos e pessoais.

Nessa senda, leciona CARVALHO (2017, página 821) que como último
requisito para nomeação nas carreiras públicas, deve-se exigir, em respeito ao
princípio da moralidade e da impessoalidade das nomeações, que o agente não
possua vínculo familiar com o nomeante. Trata-se de, segundo o aludido autor, do
requisito negativo de acesso e que deve ser tratado com muito cuidado.
Diante da patente necessidade de resguardo do interesse público, a terceira
corrente é a que melhor tutela esse interesse coletivo, devendo incidir a aplicação
do princípio do in dubio pro societate, bem como diante da densidade axiológica e
elevada carga normativa dos princípios esculpidos no caput do artigo 37 da CF/88.
A busca da melhor tutela do interesse público perpassa pela guarida da
moralidade administrativa. No que atine esse tema, Bulos (2014, página 1.017),
entende que:
O princípio da moralidade administrativa é a pauta
jurídica mais importante dos Estados constitucionais que
elegem a democracia como corolário fundamental da vida em
sociedade.
Se esse princípio fosse levado às suas últimas
consequências, metade do que está escrito na Constituição de
1988 não precisaria vir nela consignado. Exemplificando, a
prática do nepotismo, em todas as esferas de poder, seria, de
pronto, extirpada, sem maiores esforços políticos, muito
menos legislativos. Nem haveria a necessidade de ser editada
a Súmula Vinculante n. 13 do STF, que proibiu as práticas
nepotistas.
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Nesse diapasão, ressalta-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça entende que a nomeação de parentes nos parâmetros vedados pela Súmula
Vinculante n, 13, além de configurar ato ilícito, pode ser caracterizado como ato de
improbidade administrativa.
No âmbito doutrinário, Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves coadunam
ser possível enquadrar o nepotismo como ato de improbidade administrativa:
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Identificada a ocorrência do nepotismo, prática de todo
reprovável aos olhos da população, devem ser objeto de
apuração as causas da nomeação, as aptidões do nomeado, a
razoabilidade da remuneração recebida e a consecução do
interesse público. A partir da aferição desses elementos, será
possível identificar a prática de atos de improbidade. (2004, p.
448)
Noutra banda, Carvalho Filho (2017, página 51) defende que, de qualquer
modo, devem ser evitadas tais nomeações, se possível: independentemente da
5
natureza política dos cargos, sempre
vai pairar uma suspeita de favorecimento
ilegítimo.
4. CONCLUSÃO
Consoante foi demonstrado, o nepotismo está entrelaçado com a história
do descobrimento do Brasil, em que os espaços públicos eram dominados pelos
interesses pessoais.
Essa prática, que se distancia dos parâmetros éticos e jurídicos, bem como
avilta a boa-fé objetiva e a eficiência no serviço público, diante de uma
Administração dialógica, perdura até os dias atuais, exigindo que a jurisprudência
seja revista, seja com o propósito de uma maior efetivação da vedação ao
nepotismo cruzado, como também para ampliação da incidência da súmula
vinculante nº 13 aos nomeados à cargos políticos.
Nessa senda, no que atine a aplicação da súmula vinculante número 13 aos
agentes políticos, o entendimento ainda prevalente é de que esta não se aplica a
nomeação desses cargos. Em relação ao tema, como vimos, foi exposta as três
teorias existentes acerca desta problemática.
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Ocorre que a súmula vinculante número 13 encontra respaldo no princípio
da moralidade administrativa, não devendo este ser limitado pelo seu próprio
desdobramento, por ter uma abrangência maior.
Conclui-se, portanto, que a corrente, defendida por vários Ministérios
Públicos, de que a aplicação da súmula deve ser aplicada aos cargos políticos, sem
exceções, diante da juridicidade do comando constitucional, do princípio da
indisponibilidade do interesse público e do princípio da prevalência deste sobre o
interesse particular é a mais compatível com os comandos da Constituição Cidadã
de 1988, devendo ocorrer uma revisão do entendimento com o fito de melhor
resguardar i interesse público, seja primário ou secundário.
Repisa-se, portanto, que a vedação ao nepotismo não é mera
recomendação, mas sim um mandamento constitucional, ante à inafastável e
natural predileção pelos consanguíneos em detrimento de terceiros, aviltando os
princípios constitucionais basilares do regime jurídico constitucional administrativo.
Diante da existência de qualquer espécie de corrupção e de predileções
pessoais indo de encontro ao resguardo da moralidade administrativa e do erário
público, deve existir uma atuação prática de “tolerância zero”, ao argumento da
efetivação do comando emanado da força normativa da Constituição.
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RESUMO: O presente artigo visa apresentar a Ética médica, os seus princípios, a
conduta do profissional de medicina, e suas responsabilidades. O estudo tem ênfase
na conduta médica e sua ética frente ao significativo número de erro médico em
nosso país, demonstrando suas responsabilidades e deveres na formação
acadêmica. A conduta profissional inadequada é o resultado do erro, frente isso, o
trabalho aborda o aspecto jurídico penal pela responsabilidade do agente, quando
há morte o autor será responsabilizado por crimes contra a vida, o agente tende de
se responsabilizar perante o seu ato, quando ocorre morte devido ao erro médico
a responsabilidade do autor é pelo aspecto jurídico-penal culposo. Fora analisada
a conduta médica em relação à negligência imprudência e a imperícia, fatores que
levam ao erro médico. Apresentando a responsabilidade penal, e aspectos legaisjurídicos, versando sobre o bem jurídico protegido, para então demonstrar que a
falta de conduta correta e boa fé do profissional de medicina em relação aos
protocolos e condutas a serem seguidos pelo profissional levam ao erro. Portanto,
mostra-se comparativos de cada ato e suas finalidades. Assim por se tratar de um
tema complexo e de uma grande relevância, pretendo contribuir para o melhor
conhecimento do assunto, expondo a importância dos aspectos descritos.
Palavras-chave: Ética médica; Princípios; Conduta médica; Erro médico; Direito
Penal.
ABSTRACT: This article aims to present the medical ethics, its principles, the
conduct of the medical professional, and their responsibilities. The study focuses on
medical conduct and its ethics in the face of the significant number of medical errors
in our country, demonstrating their responsibilities and duties in academic training.
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Inadequate professional conduct is the result of the error, in the face of this, the
work deals in the criminal legal aspect by the responsibility of the agent, when there
is death the perpetrator will be held responsible for crimes against life, the agent
tends to be held accountable before his act, when death occurs due to medical error
the responsibility of the perpetrator is by the guilty criminal-legal aspect. Medical
conduct had been analyzed in relation to carelessness negligence and malpractice,
these are factors that lead to medical error. Presenting the criminal, and legal
aspects, dealing with the protected legal good, to demonstrate that the lack of
proper conduct and good faith of the medical professional in relation to the
protocols and conduct to be followed by the professional lead to error. Therefore,
they are comparative of each act and its purposes. Therefore, because it is a complex
topic and of great relevance, I intend to contribute to the better knowledge of the
subject, exposing the importance of the aspects described.
Keywords: Medical ethics; Principles; Medical conduct; Medical error; Criminal Law.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. FUNDAMENTAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA.
2.1. Princípios fundamentais da ética
médica. 2.2. Responsabilidade profissional na
5
ética médica. 3. ERRO MÉDICO E A RESPONSABILIDADE PENAL SOBRE A CULPA.
3.1. Homicídio culposo. 3.2. Causa de aumento de pena homicídio culposo.
CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1. INTRODUÇÃO
O tema da pesquisa é analisado sob o enfoque do Direito Penal em conjunto
da Constituição Federal do Brasil 1.988, norteado pela ética médica, por se tratar de
um tema delicado e que delimita uma ampla abordagem e interesse em várias
esferas da ciência jurídica. É, portanto necessário frisar condutas jurídicas a serem
aplicadas para o efetivo estudo.
As razões pelas quais me levaram a pesquisa do presente tema é pelo fato da
grande porcentagem de vítimas por erro médico e no mesmo sentido a omissão da
mesma, e, por ter vivenciado a perda de um ente querido. O grande desafio é
conseguir justiça para família da vítima ou para a própria vítima, o aumento de
óbitos por erro médico nos últimos anos é expressivo, nesse sentindo, tendo um
número maior de processos no judiciário a respeito.
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O Direito Penal é o instrumento de controle social e, assim o Estado Social e
Democrático de Direito tem o dever de ser um meio eficaz em relação à conduta
humana e justiça da família da vítima ou da própria vítima. Portanto para o direito
continuar sendo um caminho para a solução de todos os problemas sociais é dever
do legislativo, judiciário e da sociedade fornecer e aplicar meios eficazes para
proteger um direito fundamental.
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Nesse sentido entende-se o insigne Paulo Younes:
[...] O Estado de Direito consolidado pelo desenvolvimento
progressivo da Civilização, disciplina a formação dos Poderes
Públicos e limita a ação estatal, além de restringir a liberdade
individual no limite do necessário ou impondo conduta
determinada.
Consequentemente, condutas individuais transformam-se em
leis pela aceitação geral, assim como também outras normas
de conduta são impostas pelo Estado, obrigando os cidadãos
a determinadas condutas positivas, de acordo com as
necessidades sociais e os avanços tecnológicos, como, por
exemplo, as normas de prevenção no Código de Trânsito
Brasileiro, as da Lei de Transplantes de Órgãos, as normas de
Proteção do Meio Ambiente, as normas relativas à limitação
da criação de Organismos Geneticamente Modificados, entre
outras. [...]
YOUNES, 2016, pág. 51.
O artigo irá abordar teses e demonstrar fatores relevantes sobre a culpa pelo
agente em seu meio profissional, demonstrando a Ética e conduta profissional de
procedimentos seguidos para não ocasionar o erro, mesmo que se entenda que
“errar é humano”, a ciência médica também há procedimentos para que o erro seja
o mínimo cometido, pois a ciência médica trata de vidas, e essas vidas quando
cometido erros, em grande maioria, não há como reparar.
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2. FUNDAMENTAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA
O Conselho Federal de Medicina na resolução CFM, n. 2.217, publicada no
D.O.U de 01 de novembro de 2018, Seção I, p. 179. Modificada pela resolução CFM
nº 2.222/2018, traz o Código de Ética Médica, onde norteia os profissionais de
medicina a praticarem o exercício da medicina de forma aprimorada em benefício
da sociedade. Dedicado diretamente para os médicos e pacientes.
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O atual Código de Ética Médica estabelece uma série de normas de conduta
profissional, de proibição ou de obrigação e, ainda, o rol de prerrogativas
individuais ou em grupo. Como categoria profissional regulamentada em lei, artigo
5º, inciso XIII, da Constituição Federal de 1.988, Decreto-Lei n.º7.955, de 13 de
setembro de 1945 e Lei 3.268, de 30 de setembro de 1957 e Decreto n.º 44.045, de
19 de julho de 1958, cumpre ao Órgão de Cúpula – Conselho Federal de Medicina
– por competência delegada e mediante Resoluções, estabelecer e alterar as regras
de conduta profissional, de acordo com os avanços constantes da medicina e das
novas necessidades do Estado e da civilização, como um todo – visto que saúde é
questão de interesse da própria5 humanidade. O próprio Diploma profissional em
vigor prevê essa possibilidade de mudança constante em seu conteúdo.
Constituído por quatorze capítulos compostos por Princípios Fundamentais,
Direitos dos Médicos, Responsabilidade Profissional, Direitos Humanos, Relação
com Pacientes e Familiares, Doação e Transplante de Órgãos e Tecidos, Relação
entre Médicos, Remuneração Profissional, Sigilo Profissional, Documentos Médicos,
Auditoria e Perícia Médica, Ensino e Pesquisa Médica, Publicidade Médica e
encerrando com as Disposições Gerais.
É indiscutível que toda profissão deva fundamentar-se na ética e a medicina,
desde suas origens, tem sido consistente nesse sentido. A ética é a base geradora
de confiança no exercício da medicina. Sem ela não é possível estabelecer uma
satisfatória relação médico- paciente. A sociedade deve saber que os médicos
respondem a uma ética e que, portanto, aplicam todo seu conhecimento e
experiência para manter e, dependendo do caso, recuperar a saúde de seus
pacientes de um modo geral.
Ademais, é necessário lembrar que a ética médica não radica, única e
exclusivamente, em um conjunto de normas, nem em um manual de
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procedimentos; ela se encontra, basicamente, na vivência de cada profissional que
exerce a sua atividade permeada de um comportamento humanista e solidário.
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Assim, Telles Junior, (2014) diz que:
“todas as leis éticas, repetimos, são determinações de como
deve o ser humano agir. Exprimem, em verdade, imposições
de dever. São mandamentos ou imperativos para o
comportamento humano”.
O presente artigo é voltado a apresentar o atuar dos médicos diante dos
Princípios Fundamentais e a Responsabilidade Profissional.
2.1. Princípios fundamentais da ética médica
No Código de Ética Médica em seu primeiro capítulo é composto de vinte e
seis Princípios Fundamentais sobre o exercício e conduta do profissional de
medicina, dentre eles há alguns incisos de relevante aspecto ao que se refere ao
erro médico, conforme o que rege os incisos a seguir:
IV - Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito desempenho
ético da Medicina, bem como pelo prestígio e bom conceito
da profissão.
VI - O médico guardará absoluto respeito pelo ser humano e
atuará sempre em seu benefício. Jamais utilizará seus
conhecimentos para causar sofrimento físico ou moral, para o
extermínio do ser humano ou para permitir e acobertar
tentativa contra sua dignidade e integridade.
XII - O médico empenhar-se-á pela melhor adequação do
trabalho ao ser humano, pela eliminação e pelo controle dos
riscos à saúde inerentes às atividades laborais.
XIX - O médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca
presumido, pelos seus atos profissionais, resultantes de
relação particular de confiança e executados com diligência,
competência e prudência.
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Esses quatro incisos de leitura fácil e sem complexidade, norteia a boa conduta
e bons costumes a serem seguidos pelo profissional, de maneira que trabalhe
sempre para o melhor desempenho e benefício do paciente. São normas de
cumprimento obrigatório para o exercício da medicina.
2.2. Responsabilidade profissional na ética médica
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No campo de responsabilidade ética do profissional de medicina, o Código de
Ética Médica Brasileiro reserva capítulo específico sobre o tema. Por conseguinte,
imprescindível a anterior análise da estrutura organizacional e legislativa da classe
médica em nosso país, para, posteriormente, adentrarmos ao campo da
responsabilidade ético-profissional na sua essência.
O capitulo três do Código de Ética Médica é composto por vinte e um artigos,
onde discorre sobre a responsabilidade profissional. Obviamente, tais normas
profissionais não podem se sobrepuser às leis existentes, prevalecendo estas sobre
aquelas, em caso de eventual conflito.
5

Dentre esses artigos, há o que rege sobre a prática do erro do médico,
conforme segue:
Art. 1º Causar dano ao paciente, por ação ou omissão,
caracterizável como imperícia, imprudência ou negligência.
Parágrafo único. A responsabilidade médica é sempre pessoal
e não pode ser presumida.
O artigo discorre sobre o que caracteriza o erro do médico, ou da maneira mais
clara conforme a Literatura do Direito da Saúde “erro do médico”, e sobre a sua
responsabilidade pessoal. Essa relação de direito/dever, desde que presente a
imputabilidade do agente, ou seja, uma ação ou omissão consciente denomina-se
responsabilidade.
3. ERRO MÉDICO E A RESPONSABILIDADE PENAL SOBRE A CULPA
A atividade médica é exercida por homens que carregam consigo as limitações
próprias da condição humana, com suas imperfeições, deficiências e contradições.
Dessa feita, surgem as negligencias imprudências, as imperícias e até condutas
dolosas que marcam a linha divisória entre o bem atuar médico, técnico75
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cientificamente válido e ético-juridicamente correto e o atuar médico contrário à
técnica, à ciência, à razão, à prudência, a diligência, à competência e ao empenho
solidário.
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João José Leal, em artigo publicado na Revista dos Tribunais observa:

[...] É compreensível, portanto, que, por se tratar de atividade
profissional sujeita às limitações humanas, ocorram no seu
importante, difícil e complexo exercício condutas eticamente
responsáveis e juridicamente condenáveis. Tais condutas representam
verdadeiras exceções no cotidiano da medicina brasileira, mas pela
gravidade e nocividade do dano daí resultante, exige a justa
repressão, seja no nível de justiça corporativa (julgamento pelos
próprios pares, através dos Conselhos Regionais e Federal de
Medicina), seja pela própria justiça estatal comum, civil ou criminal.
[...]
Questão complexa e delicada, bem como de difícil solução, a que se refere ao
chamado erro médico, a negligencia médica ou, até mesmo, aos crimes cometidos
no exercício da atividade médica, seja no plano da ética, seja na esfera da própria
justiça civil ou criminal. Tratando-se de atividade essencial para a vida humana, não
se pode negar ao médico um campo de atuação livre de interferências estranhas e
inibidoras das técnicas e práticas científicas capazes de vencer a dúvida, o atraso, o
obscurantismo e de encontrar soluções cientificamente válidas e inovadoras para
eliminar a doença de seu paciente.
Dentro desse raciocínio, Paulo Younes dispõe em sua obra:
[...] Necessariamente, viver em sociedade importa observar e
cumprir determinadas regras de conduta individual. Essas
regras derivam dos usos e costumes sedimentados ao longo
do tempo e as mais importantes estão consolidadas em leis.
A norma de conduta escrita, no que se refere à Ciência
Jurídica, tem por fundamento filosófico e sociológico o
princípio da solidariedade ativa como defesa da própria
sociedade, mediante o amparo recíproco indistinto e, ainda, o
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respeito ao espaço individual possível. Por esta razão a
imposição coerciva dessas normas.[...] YOUNES, 2016, pág. 50.
O erro médico para ser caracterizado como conduta culposa do agente, é
necessário que haja o ato médico praticado com imprudência, negligencia ou
imperícia, sendo nesse caso uma responsabilidade subjetiva.
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IMPRUDÊNCIA: Ato praticado pelo médico de forma exagerada, onde ele deixa
de ser cauteloso no determinado ato. Pratica o ato de forma precipitada, sem se
preocupar com as consequências de seu ato.
NEGLIGÊNCIA: O profissional sabe o ato que deve praticar, mas pratica o ato
sem a cautela de estilo. Deixar de atuar quando seria necessário fazê-lo, falta de
cautela na execução do ato.
IMPERÍCIA: Falta de habilidade técnica, faz procedimento que não é de sua
especialização. Profissional que não possui conhecimento técnico, teórico e pratico
para exercer determinada atividade médica e mesmo assim, ele pratica.
5

Aurélio Buarque de Holanda Ferreira em sua obra define como responsável, no
campo do Direito Penal, “aquele que possui capacidade de entendimento éticojurídico e determinação volitiva adequada, que constitui pressuposto penal
necessário da imputabilidade”.
Nesse sentido, passarei a exemplificar a responsabilidade penal do agente. No
caso o médico, abordando apenas o crime de homicídio culposo, há também crimes
por lesões corporais, mas não é o objetivo do presente artigo.
3.1. Homicídio culposo
Na parte especial do Código Penal, no Título I ocupa-se Dos Crimes contra a
pessoa, dividindo-se em seis capítulos, tendo como capítulo I – DOS CRIMES
CONTRA A VIDA. Tipificando o homicídio doloso e culposo como crimes contra a
vida.
Conforme o que rege o artigo 121, §3º do Código Penal:
Homicídio simples
77
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Artigo 121. Matar alguém:
Pena – reclusão, de 6(seis) a 20 anos.
Homicídio culposo
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§3º Se o homicídio é culposo:
Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos.
Gianpaolo Poggio Smanio (2002), esclarece sobre a culpa: “Culpa: é a conduta
voluntária que produz um resultado antijurídico não querido, mas previsível, ou
excepcionalmente previsto, de tal modo que podia, com a devida atenção, ser
evitado”.
Modalidades de culpa: Imprudência, negligência e imperícia. Observe que a
conduta profissional inadequada que caracteriza o erro médico dentre as
modalidades de culpa. Breve escorço pela jurisprudência para melhor compreensão:
Responde por homicídio culposo o médico que, por
negligência, demora excessivamente em atender a chamado
urgente de vítima de hemorragia interna, proveniente de
lesão no baço, concorrendo para sua morte (RT 561/339).
A respeito de que se fala, o objetivo deste estudo é apenas esclarecer a
responsabilidade penal do médico, abordando-se apenas o crime de homicídio
culposo perante o qual esse profissional será considerado.
3.2. Causa de aumento de pena homicídio culposo
O aumento de pena é previsto no artigo 121 §4º do Código Penal:
§ 4º No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 (um
terço), se o crime resulta de inobservância de regra técnica de
profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar
imediato socorro à vítima, não procura diminuir as
consequências do seu ato, ou foge para evitar prisão em
flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de
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1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de
14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos.
“Inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício”. Essa causa de
aumento de pena do homicídio culposo, só se aplicada ao profissional, pois nesta
hipótese o dever de cuidado objetivo é maior, mostrando-se mais grave seu
descumprimento.
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Nesse sentido Aníbal Bruno em sua obra, esclarece um pouco mais sobre o
crime culposo: “A cada homem, na comunidade social, incumbe o dever de praticar
os atos da vida com as cautelas necessárias, para que do seu atuar não resulte dano
a bens jurídicos alheios. Dever geral, que se torna mais imperioso quando o bem
jurídico de possível lesão é tutelado pela lei penal. O atuar sem as cautelas e
prevenções devidas segundo as circunstancias viola esse dever e põe o agente no
caminho do fato culposo. Assim se põe em movimento o processo de culpa que,
entretanto, só se completa e se configura em crime com o resultado punível. O
agente não quis esse resultado, nem sequer o previu (culpa inconsciente), mas
podia e devia prevê-lo, e essa falta
5 de previsão do previsível forma o nexo psíquico
que prende o agente ao resultado”.
Há distinção com imperícia, pelo profissional (agente) não ter conhecimento
da regra técnica ou o profissional (agente) conhece a regra técnica, mas não a
observa.
CONCLUSÃO
A ciência médica e o exercício da medicina são essenciais para nós seres
humanos, sempre em constante evolução a ciência médica faz-se para o benefício
do paciente. Assim como o Código de Ética Médica também norteia o atuar
profissional para garantia do benefício ao paciente e principalmente como opera a
pratica da conduta médica com responsabilidade e ética.
Demonstrada a conduta ilícita do profissional de medicina sob a ótica do
Direito Penal, vez em que a responsabilidade civil pelo profissional tem maior
relevância nos tempos atuais, por se tratar de uma responsabilidade mais fácil de
comprovar. Quis ainda, demonstrar os fatos geradores que levam a conduta
inadequada do profissional, sendo assim, tais condutas que acarretam a morte do
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paciente. Para que se caracterize responsabilidade penal ao profissional de
medicina é uma longa jornada e de todo modo, é muito difícil comprova-la, vez em
que o Conselho de Medicina é um dos julgadores a respeito da conduta médica,
sendo cada vez mais obscuro responsabilizar o profissional na esfera criminal.
Diante o exposto, responsabilizar o médico em seu atuar profissional que agiu
com impudência, negligência ou imperícia, é um direito da sociedade e dever do
Estado. Para tanto, a conduta do profissional de medicina fundamenta-se em zelar
pela saúde do ser humano em benefício de ambos e o atuar da sua melhor
capacidade profissional, para que haja melhorias e redução do índice de erros
médicos, é necessário que se exija do profissional a conduta adequada para seguir
os procedimentos, as normas e à ética médica, para tanto estabelecer o melhor
resultado e beneficio ao paciente e a conduta médica, é imprescindível a busca de
fazer o que tem que ser feito da melhor forma nas condições atribuídas.
A escolha da pesquisa versa em homenagem à minha saudosa tia Aparecida,
onde dedico todo meu estudo a ela. Deixo então, esse artigo para o conhecimento
e que ajude na busca por justiça pelos familiares que perderam um ente querido
em razão do erro médico.
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RESUMO: O presente trabalho visa discorrer sobre a visão do concubinato sendo
tratado como uma forma de exclusão dentro do ordenamento jurídico brasileiro.
Nesse contexto, vem a tona uma visão de uma sociedade que vem passando por
mudanças em sua estrutura. Assim, demonstrando a realidade social, surgem as
consequências jurídicas. Diante de um cenário jurídico não regulamentado e por
infringir princípios importantes na concessão do casamento, como o princípio da
monogamia, o tema vem sendo aprofundado no campo da jurisprudência. Diversos
casos que corriqueiramente ocorrem que configure em tal situação esta desprovido
de proteção legal pela lacuna legislativa. Desta forma, requer-se uma análise mais
apurada sobre as consequência jurídicas que tais uniões paralelas podem causar,
com diversos dissídios judiciais na perspectiva familiar, como o direito ao alimento
e seus reflexos patrimoniais.
Palavras-chaves: Concubinato. Princípio da monogamia. Lacuna. União. Alimentos.
ABSTRACT: This paper aims to discuss the view of concubinage being treated as a
form of exclusion within the Brazilian legal system. In this context, a vision of a
society that has undergone changes in its structure comes to light. Thus,
demonstrating the social reality, the legal consequences arise. In the face of an
unregulated legal scenario and because it violates important principles in the
granting of marriage, such as the principle of monogamy, the subject has been
deepened in the field of jurisprudence. Several cases that occur in the event that in
such a situation it is devoid of legal protection by the legislative gap. In this way, a
more accurate analysis is required on the legal consequences that such parallel
unions can cause, with several judicial decisions in the family perspective, as the
right to food and its patrimonial reflexes.
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1. Introdução
O presente estudo tratará a respeito das consequências jurídicas do
concubinato deparado com o ordenamento jurídico brasileiro, no qual, desde um
aspecto histórico-jurídico, habitualmente era tratado como uma matéria de normas
de exclusão, contudo, numa visão atual, diante do avanço da ciência do Direito de
Família, tais vínculos vem conquistando reconhecimento.
5 ocorreram para se chegar à concepção de família,
Inúmeras transformações
como tal, anteriormente no direito brasileiro, a única forma considerada de
constituição de família legítima era o casamento. Assim, este cenário foi modificado

com a promulgação da Constituição Federal de 1.988, que propiciou o
reconhecimento de outras entidades familiares, são elas: a família matrimonial, a
família decorrente da união estável, a família monoparental, e outras que são
reconhecidas pela jurisprudência e doutrina brasileira.
O conteúdo do presente trabalho pauta-se na análise do concubinato, ou
seja, a relação não eventual entre homem e mulher, impedidos de casar (com ar de
clandestinidade), possuindo filhos ou não, contudo, não se confundindo com a
união estável.
Tal instituto é comum possuir associações negativas no ordenamento
jurídico, sujeito de negar possíveis existências de direitos e obrigações na relação
interpessoal. Todavia, trata-se de uma relação fática e corriqueira.
Como os relacionamentos paralelos tem se mostrado cada vez mais em
voga, ainda que tenha estado presente desde os primórdios da humanidade, é
notável a lacuna legislativa sobre o tema. Ocorre que ainda há resistência ao
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enfoque por se tratar de matéria que fira a proteção ao matrimônio e ao princípio
da monogamia. Assim, matéria que deveria ser inserida no campo do Direito de
Família vem sendo regulada pelo campo das obrigações, como maneira de não
ignorar por completo seus efeitos.
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2. Breve análise ao concubinato
O termo concubinato originou-se do latim concubinatus, vocábulo este que
sucedeu ao termo antigo de “comunhão de leito”, na qual eram chamadas as uniões
do qual não possuíam aprovação legal.
Por um longo tempo, o termo concubinato era classificado como puro e
impuro, sendo o puro aquele que não havia qualquer restrição legal impeditiva, ou
seja, matinham relacionamento sem se casarem formalmente; já o impuro ou
adulterino ao menos uma das pessoas detinham impedimentos, sendo assim, não
estavam aptos legalmente para realizarem um registro formal e legal de casamento.
No ordenamento jurídico há um expresso conceito no artigo 1.727 do
Código Civil (Vade Mecum compacto, 2017, p. 274), conceituando o concubinato
como “as relações não eventuais entre o homem e a mulher, impedidos de se casar”.
Dispondo os impedimentos ao casamento arrolados no artigo 1.521 do Código
Civil.
Com toda a evolução histórica e com o advento do reconhecimento de uma
nova entidade familiar, surgiu a proteção legal ao concubinato puro, sendo este
alterado em União Estável, que nada mais é que uma união duradoura, sem
restrições impeditivas ao casamento, de caráter estável e de reciprocidade mútua,
sendo essencial a fidelidade (que é um dos deveres do casamento) que tem por
base legal o artigo 226, § 3º do Código Civil. Todavia, para a caracterização desta,
devem-se obedecer alguns deveres, tais como a lealdade, respeito, assistência de
guarda, sustento e educação dos filhos.
Com sua imoralidade extinta, o Código Civil de 2.002 adotou a Teoria do
Desestímulo ao Concubinato, assim, observamos um exemplo, em seu artigo 550
enunciando que “a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada
pelo outro cônjuge, ou por seus herdeiros, até dois anos depois de dissolvida a
sociedade conjugal.” (Vade Mecum compacto, 2.017, p. 198).
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Pensar em concubinato impuro ou adulterino é tratar-se de um
envolvimento paralelo e simultâneo, remetendo a uma família constitucionalmente
reconhecida e outra sociedade conjugal concomitante com a mesma.
3. Visão histórica ao concubino
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A figura do concubinato na antiguidade só era aceita entre os homens, visto
que não criavam dúvida na alienação de bens. Assim, em muitos locais, apesar de
pertencerem a um sistema de casamento monogâmico, tolerava-se o concubinato.
Imprescindível apontar que as concubinas dos homens detinham status inferior ao
da esposa, todavia, podiam morar na casa do amante, desde que se sujeitasse a
vontade deste.
Na maneira em que a humanidade se aprimorava, passavam-se a
diferenciar as mulheres como esposa e as amantes como concubinas. Desta forma,
houve uma diferenciação com direitos e garantias, herdando o patrimônio, ao passo
que as concubinas viviam a deriva do direito, não podendo mais viver juntos com
as esposas.
5

Os povos antigos castigavam a infidelidade feminina, sendo estas
obrigadas a viverem entre si. Observa-se que o concubinato não era visto como
imoral e, sequer, ilegal.
No Brasil, temos como exemplo a Domitila de Castro Canto e Melo,
Marquesa de Santos que se relacionou com Dom Pedro I enquanto casado, entre o
ano de 1.826 a 1.829.
Como vimos, os envolvimentos concubinários estão entre a sociedade há
séculos, o que se solidifica a imposição desta pauta no ordenamento jurídico
brasileiro.
4.Entidades familiares e suas espécies
No século XX, na vigência do Código Civil de 1916, o casamento era a única
forma de constituir família. Para a concretização das famílias necessitava-se de
características próprias, sendo que, tal ato deveria ser matrimonizado, tendo em sua
essência a união heterossexual; patriarcal, ou seja, todos os membros da família
eram submissos ao poder paternal; e indesatável, que com a preponderância do
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poder da igreja, havia o conceito de união feita por Deus era inseparável pelo
Homem.
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Com o passar do tempo e com a promulgação do Código Civil de 2002,
houve um grande avanço na visão familiar, abrangendo a ótica do que seria família,
rompendo a supremacia de uma única forma da constituição do poder familiar.
A partir de então, a Constituição Federal reconheceu expressamente a união
estável como entidade familiar, que, nada mais é que “a convivência não adulterina
nem incestuosa, duradoura, pública e contínua, de um homem e de uma mulher,
sem vínculo matrimonial, convivendo como se casados fossem, sob o mesmo teto
ou não, constituindo, assim, sua família de fato”. (AZEVEDO, Álvaro Villaça, 2000).
Desta forma, a união estável tem seus requisitos necessários elencados no
artigo 1.723 do Código Civil de 2002, “é reconhecida como entidade familiar a união
estável entre o homem e uma mulher, configurada na convivência pública, contínua
e duradoura estabelecida com o objetivo de constituir família.” (Vade Medum
compacto, 2.017, p. 273).
Todavia, nos dias atuais a união entre o homem e a mulher deixa de ser
uma regra, pois a família também pode ser formada por pessoas do mesmo sexo,
chamadas famílias homoafetivas. Conforme a Resolução nº 175/2013 do Conselho
Nacional de Justiça que obriga os cartórios a realizarem casamentos entre casais do
mesmo sexo.
Desta forma, a atual sociedade familiar brasileira se caracteriza por ser
socioafetiva, sendo esta formada por ligação de afeto, e não por lei.
Ainda temos a entidade familiar monoparental, prevista na Constituição
Federal de 1988, em seu artigo 226, § 4º, que “entende-se como entidade familiar
a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes”. (Vade Mecum
compacto, 2.017, p. 74).
Tal entidade se forma por um dos cônjuges, geralmente por mães solteiras
e abandonadas com seus filhos, passando a ser mais apontado pelo grande número
de divórcio nos últimos anos.
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Conforme citado acima, a união homoafetiva foi um marco na conquista de
direitos, sendo que, há pouco tempo tal união não era reconhecida perante o
mundo jurídico. Todavia, a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(ADPF 132) e a citada decisão do Conselho Nacional de Justiça (Resolução nº
175/2013), o sistema jurídico reconhece a união de pessoas do mesmo sexo como
uma entidade familiar.
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Há indicativos que posteriormente a essa decisão, existe viabilidade do
reconhecimento de união estável homoafetiva, já que tal união foi regulamentada.
Outro avança foi o reconhecimento da entidade familiar pluriparental, que,
deixando de lado a clássica família e baseando-se em afeto, caracteriza-se por
casais em que um ou ambos já foram casados ou possuíam união estável anterior.
Por derradeiro, o Estatuto das Famílias (lei 2.285/2007), em seu artigo 69, § 2º diz
que “família pluriparental é a constituída pela convivência entre irmãos, bem como
as comunhões afetivas estáveis existentes entre parentes em linha reta ou colateral”.
Por fim, a família unipessoal dispensa o requisito de pluralidade, ou seja, é
5
formada por apenas uma pessoa, sendo esta solteira, divorciada ou viúva. Assim,
com o intuito de buscar o valor social da lei, o Superior Tribunal de Justiça ampliou
sua visão familiar e introduziu a família unipessoal. Tal marco fez com que o STJ
criasse a Sumula 364, “o conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange
também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas”. (Vade
Mecum compacto, 2.017, p. 1.721).
As entidades familiares foram se adaptando a atual realidade, deixando de
lado a visão jurídica arcaica.
5. Consequências do concubinato adulterino e seus efeitos
jurídicos
Não há como negar que existem vários dispositivos jurídicos que exibem o
repúdio do legislador brasileiro ao concubinato. De modo que ainda não se nota a
presença de dispositivos garantidores de direito aos concubinos, ficando para a
doutrina e jurisprudência a responsabilidade de analisar os casos.
Mesmo havendo impedimentos matrimoniais entre os sujeitos, não se pode
omitir a ocorrência fática de relacionamentos simultâneos, ou seja, ainda há a
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prática do concubinato, por diversos motivos, que gera consequência na vida de
parcela considerável da população brasileira.
Quanto aos efeitos produzidos pelo concubinato, sobretudo, este incide
dois efeitos jurídicos, sendo o positivo e o negativo. Vale mencionar que os efeitos
positivos priorizam a proteção a prole, com reconhecimento dos filhos e dos
direitos e deveres do pátrio poder. De modo que, um dos requisitos negativos que
o novo Código Civil Brasileiro trouxe, conforme a regra do inciso III do artigo 1.719
veda a nomeação da concubina como herdeira ou legatária do testador, assim,
conforme a doutrina:
“Os efeitos jurídicos positivos do concubinato são os que
resultam em favor de quem os invoca como fato gerador de
direito. Já os efeitos negativos são aqueles que extinguem ou
modificam o direito já existente, ou que importam em sanções
[...]” (OLIVEIRA, José Francisco Basílio, 1993, p. 53).
Ainda há uma grande dificuldade entre os legisladores em tratar o
concubinato como uma área do Direito de Família, em respeito aos princípios do
casamento. Todavia, como forma de atenuar tal empecilho, vem sendo regulado
pelo Direito das Obrigações, o que geraria consequências negativas como o
enriquecimento ilícito de uma das partes e desamparo jurídico. Com isso, uma parte
da jurisprudência vem concedendo a viabilidade de geração de direitos e
obrigações no plano assistencial, como vejamos uma decisão do Supremo Tribunal
Federal:
PENSÃO PREVIDÊNCIÁRIA – PARTILHA DE PENSÃO
ENTRE A VIÚVA E A CONCUBINA – COEXISTÊNCIA DE
VINCULO CONJUGAL E A NÃO SEPARAÇÃO DE FATO DA
PESSOA – CONCUBINATO IMPURO DE LONGA DURAÇÃO.
Circunstâncias
especiais
reconhecidas
em
Juízo. Possibilidade de geração de direitos e obrigações,
máxime no plano da assistência social. Acórdão recorrido
não deliberou à luz dos preceitos legais invocados. Recurso
especial não conhecido [...] (STJ - REsp: 742685 RJ
2005/0062201-1, Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2005, T5 - QUINTA
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TURMA, Data de Publicação: --> DJ 05/09/2005 p. 484
RDTJRJ vol. 71 p. 121). (grifo nosso)
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Nessa esteira, não há como o Estado negar às partes dessas relações
simultâneas, estando presente a boa-fé, a obrigação alimentar, direito sucessório e
a divisão do patrimônio, ou seja, com uma análise a jurisprudência, o partícipe da
relação que não saiba do status matrimonial do parceiro, em coabitação, garantirá
proteção legal do mesmo modo que a enganada. Por outro lado, presente a má-fé
– sabendo este que o parceiro é casado ou vive em união estável – não terá seus
direitos resguardados:
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
PENSÃO POR MORTE. CONCUBINATO ADULTERINO. BOA-FÉ.
EFEITOS PREVIDENCIÁRIOS. POSSIBILIDADE. 1. A existência
de impedimentos ao casamento não obsta o reconhecimento
de entidade familiar nas hipóteses de concubinato adulterino,
quando da vigência de matrimônio válido sem separação, não
retirando da concubina a proteção previdenciária, quanto às
5
situações em que reste evidenciada a boa-fé, entendida essa
não somente como o desconhecimento de supostos
impedimentos ao casamento, mas também nas hipóteses em
que a afetividade, estabilidade e ostensibilidade da relação
revelem expectativa no sentido de que aquele relacionamento
poderá evoluir para o casamento, dependendo do contexto
dos autos. 2. Interpretação do inciso I e dos §§ 3º e 4º do art.
16 da Lei nº 8.213/91 à luz do art. 226, § 3º, CF [...] (TRF-4 –
IUJEF: 41530220094047053 PR 0004153-02.2009.404.7053,
Relator: SUSANA SBROGIO GALIA, Data de Julgamento:
19/08/2011, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª
REGIÃO).
A principal característica do concubinato é o afronto ao princípio da
monogamia, todavia, apesar do não reconhecimento por parte da legislação
brasileira, muitos doutrinadores entendem a incidência familiar nessas relações
afetivas.
Desse modo, mesmo diante da grande complexidade do tema, o
ordenamento jurídico ainda prioriza a manutenção do principio, tendo por base a
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cultura social brasileira. Contudo não se pode deixar de lado a existência dessas
relações e os reflexos e consequências geradas ao partícipe. Assim, surge a
necessidade de regularização jurisdicional mínima, mas, protegendo as entidades
já consagradas.
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5.1 Da ausência legislativa
Observando a legislação brasileira lacunosa quanto ao concubinato,
notamos o tamanho do repúdio do legislador ao assunto. Desta feita, tal ausência
causa vulnerabilidade das relações desses sujeitos, já que não há como impedir essa
incidência de vínculos simultâneos.
Diante da não eventualidade conjugal, vê-se que grandes partes dos
vínculos concubinários duram anos, gerando entre os concubinos dependência
financeira entre si, constituem prole, adquirem propriedades juntos, entre outras
situações que não podem deixar de lado pelo Direito, mesmo infringindo o
princípio da monogamia.
A sua regulamentação não se torna necessário reconhecer os concubinos
como entidade familiar, sequer a equiparação de seus efeitos aos do casamento ou
união estável, é apenas evitar divergências e fragilidade jurídica.
5.2 Súmula 380 do STF com seu reflexo patrimonial
Segundo a súmula 380 do STF (Vade Mecum compacto, 2017, p.
1.698): “Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é
cabível a sua dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo
esforço comum”.
Há muitos obstáculos que inibem as uniões paralelas diante a relação de
patrimônio entre os concubinos, o que enaltecem a supremacia do princípio da
monogamia. Todavia, verifica-se que tais relações existem de fato, tornando, em
sua maioria, duradouras, públicas e habituais.
Assim sendo, é plausível a ocorrência de que entre os concubinos adquiram
patrimônio em comum na vigência de seus relacionamentos, ainda, com
possibilidade de convivência de dependência, entre outras possibilidades que
refletem em seus patrimônios.
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Diante de tais incidências, observa-se que podem gerar atritos entre os
concubinos, e, por derradeiro, alcançar a esfera do cônjuge traído.
Assim sendo, temos alguns dispositivos que restringem os envolvidos
nessas relações paralelas, dentre estes, citamos o artigo 1.801, III do Código Civil
que impede a nomeação de concubinos como herdeiros ou legatários, salvo em
caso de que este esteja separado de fato a mais de 05 (cinco) anos.
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Ainda, no artigo 550 do Código Civil, há expressa restrição quanto à doação
do cônjuge adúltero ao seu concubino, podendo tal fato ser anulado pelo cônjuge
traído, ou por seus herdeiros até dois anos depois de dissolvida a sociedade
conjugal.
Tais normas têm por finalidade a proteção ao espólio do cônjuge
enganado, evitando a redução em seu patrimônio, podendo assim qualquer doação
de bens ser anulada pelo cônjuge.
Nota-se, pois, que mencionados artigo somente expressam sobre
determinadas situações entre 5 deslealdade corriqueira, deixando de lado as
situações fáticas que envolvem afeto de forma ampla.
Similarmente, a jurisdição brasileira vem reconhecendo e permeando por
entendimento que repulsam ao concubinato adulterino. Porém, a gama de
demandas judiciais vem crescendo e gerando divergência judicial, ocasionando
instabilidade jurídica. Desta forma, os efeitos patrimoniais acabam sendo definido
pelo entendimento do julgador, por falta de previsão legal.
Os julgadores analisam, nesses casos, a participação econômica dos
concubinos na construção patrimonial, observando se houve contribuição direta na
aquisição do bem, ou seja, bens adquiridos com esforço comum, impedindo o
enriquecimento ilícito.
Imprescindível mencionar que a Súmula 380 do STF vem sendo aplicável
aos casos de concubinato adulterino por haver possibilidade de aquisição direta
entre os envolvidos.
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Assim sendo, desde que comprovada a efetiva participação na constituição
patrimonial de seu partícipe, este fará jus a sua colaboração, devendo este
comprovar judicialmente sua colaboração na aquisição.
6. Da possibilidade da partilha de bens
Com base no senso comum e no que já foi mencionado, com a
aquisição de um imóvel, uma vez adquirido patrimônio comum estes deve
ser dividido em casos de morte ou divórcio. Contudo, em uma análise à
jurisprudência, têm-se a visão de que o concubino detém tal direito desde
que comprovada efetiva contribuição para a aquisição.
Todavia, ao analisar o artigo 1.829 do Código Civil para os efeitos
familiares sucessórios, nota-se que o concubino não faz parte do rol legal,
surgindo a incerteza quanto a seu direito a herança e participação na partilha
de bens do de cujus.
Com reiteradas decisões, os tribunais vêm reconhecendo o direito a
herança deixado pelo de cujo entre o concubino e os filhos. Conforme
decisão:
APELAÇÃO CÍVEL – RECONHECIMENTO DE UNIÃO
ESTÁVEL PARALELA AO CASAMENTO E OUTRA UNIÃO
ESTÁVEL – UNIÃO DÚPLICE – POSSIBILIDADE – PARTILHA DE
BENS – MEAÇÃO – TRIAÇÃO – ALIMENTOS. A prova dos autos
é robusta e firme a demonstrar a existência de união estável
entre a autora e o réu em período concomitante ao seu
casamento e, posteriormente, concomitante a uma segunda
união estável que se iniciou apôs o término do casamento.
Caso em que se reconhece a união dúplice. Os bens
adquiridos na constância da união dúplice são partilhados
entre a esposa, a companheira e o réu. Meação que se
transmuda em triação, pela duplicidade de uniões. O
mesmo se verifica em relação aos bens adquiridos na
constância da segunda união estável. (TJRS – Apelação Cível
nº 70022775605 – Santa Vitória do Palmar – 8ª Câmara
Cível – Rel. Des. Rui Portanova – DJ. 19.08.2008).
Tal decisão tem por base a Súmula 380 do STF, com fundamento ao
princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, com respaldo ao princípio da boafé.
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7. Alimentos
Pelo fato do concubinato não ser considerado como uma entidade familiar
questiona-se sobre a possibilidade de concessão de alimentos entre os partícipes,
sendo que tal relação não gera vínculo.
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De acordo com as decisões pátrias, os alimentos são prestados e devidos
entre as pessoas mais próximas, observando a ligação de afeto. Com o intuito de
satisfação das necessidades vitais, o Código Civil, em seu artigo 1.694 prevê critérios
para a definição do dever de prestar alimentos, anunciando: “Podem os parentes,
os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem
para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às
necessidades de sua educação.” (Vade Mecum compacto, 2017, p. 272).
Em análise ao artigo supracitado, vê-se que não há previsão aos
concubinos, adotando apenas o parentesco e o vínculo familiar como diretriz do
dever de alimentar.
5
Entre as decisões jurisprudenciais
há mais diversas para solucionar a
questão. Alguns tribunais vêm reconhecendo a possibilidade de assegurar a
prestação de alimentos entre os concubinos, respaldando-se em que o concubinato

deve ser equiparado a uma entidade familiar:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CONCUBINATO. ART. 1.727
DO CC/02. DIREITOA ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CC/02.
Ainda que o relacionamento mantido entre os litigantes seja
tido como um concubinato, na forma do art. 1.727 do CC/02,
também este se enquadra na categoria de entidade familiar a
ensejar o direito de alimentosentre os concubinos, se
presente a afetividade entre o casal, enquanto tal
relacionamento perdurou. E a afetividade, no caso, existia
entre os litigantes, devendo ser mantida a pensão alimentícia
na forma como fixada na sentença. A omissão contida no art.
1.694 do CC/02 não afasta a concessão do direito em
discussão.
Precedentes
doutrinários
e
jurisprudenciais. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº
70032101727, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
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Relator: José Ataídes Siqueira
12/11/2009).

Trindade, Julgado em

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Todavia, tal decisão confronta a tese da impossibilidade de reconhecimento
do concubinato adulterino como entidade familiar por respeito ao princípio da
monogamia. Entretanto, não há como negar que em muitos casos há expressa
dependência econômica de um concubinato ao outro, essencialmente em situações
que se pendura por anos.
Conquanto, em casos em que um dos partícipes da relação concubinária
vive em constante dependência financeira do outro, passando a ser sustentada
integralmente pelo companheiro e, em determinado momento, com o fim da
relação, apesar da ausência legislativa seria plausível que houve obrigação alimentar
a ambos.
Diante da omissão legislativa aos direitos do concubinato, cabe a jurisdição
solucionar tal caso. Essa ligação de dependência longa os vincula moralmente,
sendo plausível o reconhecimento do dever de prestar alimentos com o fim de uma
relação, ainda que fora do casamento, de uma das partes que por anos vem sendo
integralmente sustentada pelo companheiro.
Mencionada tese não caracteriza o concubinato adulterino como entidade
familiar, apenas resguarda e reconhece o laço de afeto pendurado entre os
concubinos que vivam em total dependência financeira do outro.
Sendo assim, ate que, após a separação, o concubino possua outros meios
de subsistência, há um dever de prestação alimentícia.
Verifica-se que o tema abordado não é pacífico na jurisdição, contendo
decisões de não conceder alimentos.
Assim não é necessário reconhecer como entidade familiar o concubinato
para admitir o dever de prestar alimentos entre os partícipes, visto que, assegurar
o concubinato dependente pelo período em que possa se adaptar a sua nova
realidade não fere o princípio da monogamia.
8. Inadmissibilidade a indenização por serviços domésticos
prestados
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Outro impacto patrimonial que era regularmente concedido pelos tribunais
ao concubinato é a indenização pelos serviços domésticos prestados, que consiste
em:
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A indenização por serviços domésticos prestados
consiste no reconhecimento de reparação financeira pelos
anos em que a concubina viveu cuidando dos afazeres
domésticos da residência paralela de seu amante. É como se
a concubina recebesse numerários pelo serviço doméstico
que realiza, transformando parte do relacionamento
concubinário em vínculo do âmbito do Direito do Trabalho
(CERQUEIRA, Manuela, 2011).
Tal reivindicação era ajuizada mediante ação ordinária de indenização com
o intuito de alcançar seu espólio.
Atualmente, por decisão unânime, a 4ª Turma do Superior Tribunal de
Justiça firmou posicionamento no sentido de não conceder à concubina a
5
indenização por trabalho doméstico
prestado após o fim do relacionamento. Tal
pronunciamento advém de um entendimento de que elevaria ao concubinato ao
nível mais sofisticado que o próprio casamento, como podemos observar:
DIREITO
CIVIL.
CONCUBINATO.
INDENIZAÇÃO
DECORRENTE
DE
SERVIÇOS
DOMÉSTICOS.
IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.727 DO CC/02.
INCOERÊNCIA COM A LÓGICA JURÍDICA ADOTADA PELO
CÓDIGO E PELA CF/88, QUE NÃO RECONHECEM DIREITO
ANÁLOGO NO CASAMENTO OU UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. A união estável
pressupõe ou ausência de impedimentos para o casamento
ou, ao menos, separação de fato, para que assim ocorram os
efeitos análogos aos do casamento, o que permite aos
companheiros a salvaguarda de direitos patrimoniais,
conforme definido em lei. 2. Inviável a concessão de
indenização à concubina, que mantivera relacionamento
com homem casado, uma vez que tal providência eleva o
concubinato a nível de proteção mais sofisticado que o
existente no casamento e na união estável, tendo em vista
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que nessas uniões não se há falar em indenização por
serviços domésticos prestados, porque, verdadeiramente, de
serviços domésticos não se cogita, senão de uma
contribuição mútua para o bom funcionamento do lar, cujos
benefícios ambos experimentam ainda na constância da
união. 3. Na verdade, conceder a indigitada indenização
consubstanciaria um atalho para se atingir os bens da família
legítima,
providência rechaçada por doutrina e
jurisprudência. 4. Com efeito, por qualquer ângulo que se
analise a questão, a concessão de indenizações nessas
hipóteses testilha com a própria lógica jurídica adotada pelo
Código Civil de 2002, protetiva do patrimônio familiar, dado
que a família é a base da sociedade e recebe especial
proteção do Estado (art. 226 da CF/88), não podendo o
Direito conter o germe da destruição da própria família. 5.
Recurso especial conhecido e provido.(STJ - REsp: 988090
MS 2007/0218939-6, Relator: Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Data de Julgamento: 02/02/2010, T4 - QUARTA
TURMA, Data de Publicação: DJe 22/02/2010).
Em seu voto, o Ministro Luis Felipe Salomão denotou a proteção e a
concessão da indenização do concubino como uma ameaça à monogamia.
Com o mencionado entendimento, é notável que a concessão da
indenização está deixando de ser concedida gradativamente pelos tribunais pátrios.
Visto que tal concessão não encontra-se respaldo legal e por garantir reparação
que sequer encontra-se no casamento.
Nesse contexto, tal atitude de conceder a indenização por serviços
domésticos tornou-se um tanto incoerente, pois sequer encontramos respaldo nos
institutos matrimoniais.
Assim, ao assumir uma das partes a responsabilidade da casa, não o faz
mediante compensação pecuniária ou contratual, pois não há natureza laboral no
trabalho doméstico da companheira, concubina ou esposa.
9. Conclusão
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O concubinato, por ainda ser uma questão problemática na área do Direito
de Família, é uma matéria pouco discutida. Torna-se frequente a falha legislativa
quanto ao tema abordado, brecha essa incompreensível, pois deve o direito ter
sempre sua visão voltada à evolução, buscando adequar-se a novas regras sociais.
Assegurar novos hábitos não significa ir contra os princípios importantes e
consolidados do direito brasileiro, e sim garantir o mínimo respaldo a dignidade da
pessoa humana.
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Observa-se a importância da unificação do assunto no Poder Judiciário,
para que casos semelhantes não tenham soluções conflitantes.
Tendo por base que é a realidade fática que transforma a realidade
normativa, ainda que relutantes, a sociedade vem reconhecendo o concubinato
como instituto do direito de família.
A partir de um ideal lógico, a jurisprudência pátria vem decidindo
racionalmente que constatado a dependência econômica entre os partícipes e o
atributo de convivência familiar do concubinato, este passa a ter efeito positivo para
5
o Direito.
Assim, respeitando as características de publicidade, durabilidade e
estabilidade, e, ainda, não se enquadrando na situação do concubinato adulterino,
por apresentar caráter familiar podem gerar direitos.
Entendimentos baseados na boa-fé nos demonstraram que é inviável
quantificar o afeto, como nos casos da impossibilidade da indenização por serviços
domésticos, tornando-se extremamente pejorativa e inaceitável tal tentativa, ainda
pelo direito buscar a criminalização do enriquecimento ilícito.
Portanto, por ainda haver entendimentos jurisprudenciais divergentes ao
tema, deixando de atribuir muitos direitos aos partícipes destas relações paralelas,
em uma visão geral, tratando-se de feitos patrimoniais, observa-se uma inclinação
relevante destes.
10.
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(Orientador)
RESUMO: A pesquisa visa demonstrar direitos e garantias do empregado, com o
foco principal na criação da Súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho. A
presente Súmula considera arbitrária e discriminatória e dispensa injustificada de
trabalhadores que possuam doenças graves que suscitem estigma ou preconceito
no local de trabalho, comprovada essa dispensa, o trabalhador terá direito a sua
reintegração. Para isso, o conteúdo do trabalho traz pesquisas de julgados
anteriores que ensejaram a criação da súmula, bem como as doenças analisadas
5
que reforçaram a ideia da discriminação
no local de trabalho. Foi trazido também,
alguns pontos de problematização, como a inversão do ônus probatório, a
insegurança jurídica dos empregadores referente ao conteúdo do texto sumulado
e causas de não aplicação da súmula 443 do TST. Concluindo a pesquisa, a solução
apontada é a efetivação da Súmula 443 em lei, trazendo de forma taxativa as
doenças que elencam o rol das consideradas discriminatórias e que suscitem
estigmas ou preconceito no local de trabalho, garantindo a reintegração do
trabalhador e a segurança jurídica da relação trabalhista.
Palavras-chave: dispensa arbitrária e discriminatória; súmula 443 do TST;
reintegração; direitos do trabalhador; doença grave.
ABSTRACT: The research aims to demonstrate employee rights and guarantees, with
the main focus on the creation of the 443 Supreme Labor Court. The present Precedent
sews arbitrary and discriminatory and unjustified dispensation of workers who have
serious illnesses that cause stigma or prejudice in the workplace, proving this
exemption, the worker will be entitled to his reintegration. In order to do so, the
content of the study brings up previous judgments that would teach the creation of
the summary, as well as the analyzed diseases that reinforced the idea of discrimination
in the workplace. It was also brought some problematization points, such as the
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reversal of the burden of proof, legal uncertainty of employers concerning the content
of the summed text and causes of non-application of the TST 443. Concluding the
research, the solution indicated is the implementation of the 443 in law, bringing in a
limiting way the diseases that list the list of those considered discriminatory and that
give rise to stigmas or prejudice in the workplace, guaranteeing the reintegration of
the worker and the legal security of the worker.
Keywords: arbitrary and discriminatory waiver; 443 of the TST; Reintegration;
Rights of the worker; serious illness.
SUMÁRIO: Introdução. A súmula 443 do TST. Aspectos que embasaram a edição da
Súmula 443 do TST. As Doenças que deram base para a criação da Súmula 443 do TST.
Reflexos da Súmula 443 do TST. Conclusão. Referências.
1 INTRODUÇÃO
O presente trabalho busca trazer a lume, garantias e direitos dos trabalhadores,
com foco no texto da súmula 443 do Tribunal Superior do Trabalho.
Muito se sabe da proteção voltada a parte mais frágil da relação de trabalho, qual
seja, a do empregado, para isso foi criada a Súmula 443 do TST, que trata da dispensa
arbitrária e discriminatória do trabalhador que possui doença que cause estigma ou
preconceito no local de trabalho.
Para isso, se faz necessário buscar as decisões que deram base para tal
entendimento, doenças que elencam o rol das consideradas graves para causar estigma
ou preconceito no local de trabalho, bem como a análise da aplicação da súmula, sua
efetividade, e a posição da jurisprudência a respeito do ônus probatório.
2 A SÚMULA 443 DO TST
No ano de 2012, o Superior Tribunal do Trabalho, editou a Súmula 443, que contêm
em seu interior:
DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO. EMPREGADO
PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTIGMA OU PRECONCEITO.
DIREITO À REINTEGRAÇÃO. Presume-se discriminatória a
despedida de empregado portador de vírus HIV ou de outra
doença grave que suscite estigma ou preconceito. Inválido o ato, o
empregado tem direito à reintegração no emprego.
A referida súmula, teve como base de seu texto, 22 (vinte e duas) decisões feitas
pelo Tribunal Superior do Trabalho, sendo que a análise foi feita entre o ano de 1999 e
2012, sendo que seu foco principal se concentra em, considerar discriminatória e
arbitrária, a dispensa imotivada do trabalhador que possuir alguma doença grave que
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suscite preconceito ou estigma em seu local de trabalho, tendo por consequência a
reintegração do trabalhador ao seu local de trabalho.
2.1 Aspectos que embasaram a edição da Súmula 443 do TST
Para a fundamentação da edição da referida Súmula, muito se estudou para chegar
a tal entendimento. Em primeira análise, considerou-se a Constituição da República, que
em seu artigo 5º, caput, garante aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e a propriedade,
bem como a dignidade da pessoa humana, contida em seu artigo 1º.
Levando-se em consideração a legislação infraconstitucional, o legislador abordou
duas temáticas. Primeiro, buscou-se fundamento para o que vem a ser a dispensa
discriminatória e arbitrária, tendo como base o artigo 165 da Consolidação das Leis
Trabalhistas, e segundo, quais seriam as consequências de tal dispensa, tendo como
fundamento o artigo 4º da Lei nº9.029/95.
O artigo 165 da CLT, trata, especificamente da despedida feita de forma injustificada
dos membros das CIPA’s, que são os representantes dos trabalhadores nas Comissões
Internas de Prevenção de Acidentes. Tal dispositivo trata especificamente desses
trabalhadores, o Tribunal, apoiou-se no texto deste dispositivo para delimitar, no caso
5
concreto, se houver ou não a despedida
injustificada de trabalhadores portadores de
doenças graves.
Eis o teor do Artigo 165 da Consolidação das Leis Trabalhistas:

Os titulares da representação dos empregados nas CIPA’s não
poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que
não se fundar e motivo disciplinar, técnico, econômico ou
financeiro.
Apesar de o texto sumulado não fazer referência do que vem a ser a despedida
arbitrária, na análise de cada caso, que foram aquelas que não foram fundados em motivo
disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
Com relação as consequências da despedia, o artigo 4º da lei 9.029/95, assim
dispôs:
Eis o teor de referido artigo:
Art. 4º. O rompimento da relação de trabalho por ato
discriminatório, nos moldes desta Lei, além do direito à reparação
pelo dano moral, faculta ao empregado optar entre:
I – readmissão com ressarcimento integral de todo o período
de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas,
corrigidas monetariamente, acrescidas de jurus legais;
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II – a percepção, em dobro, da remuneração do período de
afastamento, corrigida monetariamente e acrescida de jurus legais.
Em consulta aos precedentes que deram origem a essa Súmula, observa-se que, em
diversos casos, restou comprovada a prática de atos discriminatórios contra
trabalhadores portadores do vírus HIV, que posteriormente tiveram seus contratos de
trabalho rescindidos.
É bastante ilustrativo o Processo E-RR-36600-18.2000.5.15.00219. No acórdão
proferido pela Subseção 1 Especializada em Dissídios Individuais (SBDI-1) do TST, ficou
consignado expressamente que o empregador informou a seus funcionários sobre o fato
de ser o reclamante portador do vírus da AIDS, recomendando para que evitassem
contato com ele. A segunda testemunha ouvida afirmou que chegou a ouvir
encarregados se referirem ao reclamante como uma coisa e que não viam a hora de se
verem livres dela.
Em outros processos – como os de números. RR-61600-92.2005.5.04.020110, RR1400-20.2004.5.02.003711 e E-ED-RR-7608900-33.2003.5.02.090012 – restou registrado
que a empresa tinha conhecimento do estado de saúde do trabalhador, não tendo
demonstrado que a rescisão contratual foi orientada por outra causa, tornando a
dispensa presumidamente discriminatória e arbitrária.
Os precedentes da Súmula nº 443 não se restringem a hipóteses de dispensa de
portadores de HIV e AIDS, mas também abarcam situações de trabalhadores portadores
de outras doenças graves que foram discriminados e tiveram seus contratos de trabalho
rescindidos. Citem-se os Processos RR18900-65.2003.5.15.007213, no qual foi deferida a
reintegração de trabalhador portador de cardiopatia grave; RR-10550032.2008.5.04.010114, que trata de situação de trabalhador com esquizofrenia; e RR119500-97.2002.5.09.000715, concernente à dispensa discriminatória de trabalhador
acometido por neoplasia.
Assim, em todos esses casos julgados pelo TST, constatou-se que os portadores de
doenças graves, em que pese a ausência de incapacidade laborativa, ao invés de terem
preservado seu direito ao trabalho, eram recorrentemente vítimas de dispensas
discriminatórias que se revestiam de aparente legalidade, sob a roupagem da dispensa
sem justa causa.
A Súmula nº 443 do TST consagra, portanto, um importante entendimento:
considera presumidamente discriminatória a dispensa sem justa causa dos empregados
portadores de HIV, AIDS e outras doenças graves
Colhe-se da análise da fundamentação da Súmula 443 do TST, que tal dispositivo
fora utilizado, sendo que observando os casos concretos, pode se concluir que o
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legislador optou por garantir ao empregado a sua reintegração ao trabalho, deixando de
lado a opção dos trabalhadores a faculdade de escolherem a percepção, em dobro, da
remuneração do período de afastamento.
Por final, dentre as Convenções da Organização Internacional do Trabalho (OIT), do
qual o Brasil é signatário, o TST fez referência a Convenção 111 e 117.
A Convenção 111, foi promulgada pelo Brasil pelo Decreto nº. 62.150/1968, sendo
que referida Convenção é específica da temática referente a discriminação relacionada a
relação de emprego.
A convenção 117, também promulgada por meio de decreto, sendo ele o nº. 66.496,
trata dos objetivos e normas básicas da política social, prevendo em seu artigo XIV, que
suprimir qualquer discriminação entre os trabalhadores é uma das finalidades da referida
política.
Para concluir essa primeira parte, nota-se que o legislador optou por utilizar a
expressão “dispensa discriminatória” em vez de “despedida arbitrária”, previsto no artigo
165, da CLT, escolhendo por garantir ao empregado portador de doença grave ou que
suscite estigma ou preconceito no local de trabalho, a sua reintegração ao seu labor, em
vez de lhe conceder o poder de escolher a percepção em dobro da remuneração do
5
período de afastamento.
2.2 As Doenças que deram base para a criação da Súmula 443 do TST
Em análise aos casos anteriores relativos a criação da súmula 443 do TST, é possível
observar que coube ao legislador demonstrar quais foram as doenças consideradas
graves o suficiente para que as dispensas relativas a elas sejam consideradas
discriminatória.
Segundo Luiz Otávio Linhares Renault:
Doenças sempre serviram para práticas discriminatórias.
Algumas enfermidades, pela sua natureza, pela sua forma de
exteriorização e de seu desenvolvimento, podiam ser escondidas.
Outras não. Quando, sem manifestação exterior, elas são passíveis
de controle, o disfarce permitia e ainda permite ao doente uma
convivência social relativamente normal. Na maioria das vezes, essa
integração socioafetiva do doente depende muito do seu controle
emocional e do apoio recebido dos familiares, dos amigos e da
sociedade. De qualquer maneira, a compreensão, a tolerância e o
amor são fundamentais, senão o ponto de partida, para que
algumas dificuldades sejam vencidas. A partir do momento em que,
por uma ou outra razão, as doenças não podem mais ser
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escondidas, escondem-se os doentes. Afinal, a segregação é mais
fácil e, na maioria das vezes, incomoda menos. (2010, p. 118/134).
Segundo o autor supracitado, as doenças sempre serviram como prática de atos
discriminatórios. Algumas podem ser escondidas por um certo tempo, sendo que,
quando não possuem exteriorização por parte de quem a possui, são passíveis de se
esconderem, mas, a partir do momento em que são descobertas ou exteriorizadas,
escondem-se os detalhes. Completa o autor, a segregação é mais fácil e, na maioria das
vezes incomoda menos.
A respeito das doenças tratadas pelo Tribunal Superior do Trabalho, merece
destaque os casos em que os trabalhadores eram soropositivos ou portadores do vírus
da HIV. Elencam esse rol cerca de 15 dos 22 casos abordados na criação da Súmula 443.
Além da doença citada acima, outras tiveram grande atenção, como o Câncer,
Esquizofrenia e a Cardiopatia Grave, sendo que nesses casos fora determinado a
reintegração do trabalhador ao seu local de trabalho.
Em se tratando de Esquizofrenia, extrai-se que:
[...] In casu, restou consignado na decisão regional que a
reclamada tinha ciência da doença de que era acometido o autor esquizofrenia - e dispensou-o pouco tempo depois de um período
de licença médica para tratamento de desintoxicação de
substâncias psicoativas, embora, no momento da dispensa, não
fossem evidentes os sintomas da enfermidade. É de se presumir,
dessa maneira, discriminatório o despedimento do reclamante.
Como consequência, o empregador é que haveria de demonstrar
que a dispensa foi determinada por motivo outro que não a
circunstância de ser o empregado portador de doença grave. A
dispensa discriminatória, na linha da decisão regional, caracteriza
abuso de direito, à luz do art. 187 do Código Civil, a teor do qual o
exercício do direito potestativo à denúncia vazia do contrato de
trabalho, como o de qualquer outro direito, não pode exceder os
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes. 12. Mais que isso, é de se ponderar que o
exercício de uma atividade laboral é aspecto relevante no
tratamento do paciente portador de doença grave e a manutenção
do vínculo empregatício, por parte do empregador, deve ser
entendida como expressão da função social da empresa e da
propriedade, sendo, até mesmo, prescindível averiguar o animus
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discriminatório da dispensa. (TST; RR. 105500-32.2008.5.04.0101,
Terceira Turma; Rel. Min. Rosa Maria Weber Candiota da Rosa; DEJT
05/08/2011. Disponível em: <http://www.tst.jus. br>. Acesso em: 13
mar. 2017).
Colhe-se da análise acima que, foi considerada discriminatória e arbitrária a
dispensa do reclamante. Isso porque, a reclamada tendo ciência do estado precário de
saúde do reclamante em razão da doença Esquizofrenia, determinou sua dispensa,
quando de sua licença para tratamentos de desintoxicação. Considera-se arbitrária tendo
em vista que o empregador não mostrou outro motivo que a circunstância de o
empregado ser portador de doença grave.
Em análise a doença Cardiopatia Grave, pode se constatar que:
Muito embora não exista, no âmbito infraconstitucional, lei
específica asseguradora da permanência no emprego de
empregado portador de cardiopatia grave, a reintegração em face
de dispensa arbitrária e discriminatória, devido à ausência de
motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, não afronta o
art. 5º, II, da Constituição Federal. TST; RR. 189005
65.2003.5.15.0072,
Primeira Turma; Rel. Min. Luiz Philippe Vieira de
Mello
Filho.
DEJT
06/08/2010.
Disponível
em:
<http://www.tst.jus.br>. Acesso em: 15 nov. 2015.
Pode se extrair que, segundo o entendimento acima, da primeira turma, tendo
como Relator o Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, que mesmo não havendo no
âmbito infraconstitucional, lei específica que regulamente a permanência no emprego
do portador da doença de Cardiopatia Grave, sendo o trabalhador dispensado sem
ausência de motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro, não afronta o artigo 5º,
II, da Constituição Federal.
Nota-se que, apesar das doenças acima citadas, houve uma ampliação do rol que
considera arbitrária e discriminatória as doenças que causam estigma ou preconceito no
local de trabalho.
2.3 – Reflexos da Súmula 443 do TST
Com a edição do texto sumulado, referente à Súmula 443 do TST, ficou constatado
que, o empregado portador de doença grave que suscite estigma ou preconceito no seu
local de trabalho, terá direito a reintegração, desde que sua dispensa não seja relativa a
motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro.
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Nota-se que a partir de setembro de 2012, que se refere a data da edição da
Súmula, ocorreu a ampliação da busca ao judiciário, para se pleitear a reintegração ao
local de trabalho.
Nada obstante, o que se esperava com a edição da Súmula 443, era que a mesma
trouxesse de forma exaustiva, os casos e as doenças em que o legislador pudesse
determinar a reintegração do empregado. Não foi o que aconteceu, a edição do texto
sumulado, deixou brechas em seu conteúdo, colocando a cargo do juiz, em análise do
caso concreto, decidir além das quatro hipóteses descritas, quais sejam, HIV,
esquizofrenia, cardiopatia grave e câncer, a doença que ensejará a reintegração do
empregado ao local de trabalho.
O que se pode notar, foi a insegurança jurídica trazida aos empregadores e dos
empregados, que ficam à mercê da análise do caso concreto.
O que pode se concluir, foi que, com a edição da súmula, houve um aumento
significativo de demandas enfrentando o judiciário trabalhista.
Nesse sentido, eis algumas decisões em que não restou configurada a aplicação da
Súmula 443 do TST, bem como a não reintegração do empregado ao seu local de labor,
corroborando com a conclusão de que houve sim, um aumento significativo pela busca
ao judiciário em diversos casos.
Varizes não relacionadas ao trabalho. Ausência de nexo de
causalidade ou concausalidade. Dispensa discriminatória não
comprovada. O fato de ser o empregado portador de varizes não
relacionadas ao trabalho não lhe garante estabilidade decorrente
de doença ocupacional, em razão da origem degenerativa da
enfermidade. Tal enfermidade não suscita estigma que justifique o
reconhecimento de caráter discriminatório da dispensa sem justa
causa (Lei 9.029/95, art. 4º; TST, Súmula 443). (TRT-2 - RO:
00014114220125020466 SP 00014114220125020466 A28, Relator:
RAFAEL EDSON PUGLIESE RIBEIRO, Data de Julgamento:
29/07/2014, 6ª TURMA, Data de Publicação: 06/08/2014)
Colhe-se do Recurso acima citado que, o mesmo não teve provimento. Isso porque,
não foi comprovado o nexo de causalidade, assim sendo, a dispensa discriminatória e
arbitrária não restou configurada.
Sustenta ainda o julgador que, a enfermidade discutida nos autos não suscita
estigma que justifique o reconhecimento de caráter discriminatório da dispensa sem
justa causa.
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Já em outro caso, o reclamante pede a configuração da dispensa arbitrária e
discriminatória em razão de doença renal crônica, eis a ementa:
RECURSO
DE
REVISTA.
REINTEGRAÇÃO.
DISPENSA
DISCRIMINATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE. Nos termos da Súmula
443/TST, "presume-se discriminatória a despedida de empregado
portador do vírus HIV ou de outra doença grave que suscite
estigma ou preconceito" . No presente caso, o reclamante é
portador de doença renal crônica que, embora grave, não pode, em
princípio, ser considerada capaz de suscitar estigma ou
preconceito. Recurso de revista não conhecido .
(TST - RR: 7243920125020022, Relator: Alberto Luiz Bresciani
de Fontan Pereira, Data de Julgamento: 20/05/2015, 3ª Turma, Data
de Publicação: DEJT 29/05/2015)
Observa-se que, o julgador, mesmo reconhecendo a gravidade da doença não
pode, em princípio, ser considerada capaz de suscitar estigma ou preconceito.
EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE
REVISTA. 5 ASSÉDIO
MORAL.
DOENÇA
OCUPACIONAL.
ESTABILIDADE. O Regional entendeu pela não existência de doença
que guarde nexo de causalidade com as atividades desenvolvidas.
Consta do acórdão que o autor era tabagista desde os 18 anos e
que o infarto agudo do miocárdio ocorreu durante jogo de futebol,
pouco mais de 8 meses após o ingresso na empresa, o que não
torna crível a tese de que a doença tenha ligação com o estresse
oriundo da cobrança de metas. Ademais, o autor permaneceu
trabalhando na instituição financeira até meados de 2009, 7 (sete)
anos após o infortúnio, o que não configura dispensa
discriminatória nos termos da Súmula nº 443 deste Tribunal
Superior. Matéria fática. Óbice da Súmula/TST nº 126. Agravo
desprovido.
(Agravo de Instrumento. Recurso de Revista, nº000014271.2010.5.02.034, unanimidade de votos, DJ 13/08/2015.
No caso supracitado, o agravo foi desprovido, por unanimidade de votos. Isso
porque, o reclamante, mesmo após sofrer um infarto agudo, continuou trabalhando na
empresa por 7 (Sete) anos, o que não configura dispensa discriminatória, nos termos da
Súmula 443 do TST.
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EMENTA: DISPENSA DISCRIMINATÓRIA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 443, TST. INOCORRÊNCIA. Asma grave refratária e refluxo
gástrico não ostentam potencial discriminatório capaz de
estigmatizar o seu portador de modo a ensejar a aplicação da
Súmula 443, TST. Caberia ao reclamante provar fato constitutivo do
seu direito, ônus do qual não se desincumbiu.
(Recurso Ordinário, nº10055-30.2014.5.03.0060, Relator. Des.
Rogério Valle Ferreira. DJ 17/08/2015.
Observa-se que, não houve o provimento do Recurso Ordinário. Isso porque, restou
constatado que a asma grave refratária e refluxo gástrico não ostentam potencial
discriminatório capaz de estigmatizar o seu portador de modo a ensejar a aplicação da
Súmula 443 do TST.
Em se tratando das premissas trazidas pela edição da Súmula443 do TST, alguns
pontos merecem análise, como o posicionamento dos tribunais a respeito da inversão
do ônus da prova no caso de trabalhadores portadores de doenças que suscitem estigma
ou preconceito no local de trabalho, hipóteses de afastamento da premissa de presunção
de despedida discriminatória, e também uma colocação sobre o período de permanência
do empregado após a sua reintegração.
No que se refere à inversão do ônus da prova, temos duas correntes, a corrente
majoritária, defende a ideia de que, cabe ao empregador comprovar nos autos que o
empregado não faz jus a reintegração, demonstrando assim, que a despedida não foi
arbitrária.
Corroborando com essa tese, nesse sentido julgou a 4ª Turma, tendo como relator
João Oreste Dalazen:
RECURSO DE REVISTA. DISPENSA DISCRIMINATÓRIA.
EMPREGADO PORTADOR DO VÍRUS HIV. ÔNUS DA PROVA.
SÚMULA Nº 443 DO TST De conformidade com a Súmula nº 443
do TST , presume-se discriminatória a dispensa de empregado
portador do vírus HIV. Trata-se de presunção "juris tantum",
passível de ser infirmada por prova em contrário, cujo ônus
incumbe ao empregador. Inválida, assim, a despedida sem justa
causa de empregado inquestionavelmente portador do vírus HIV
se o empregador não logra produzir prova da acenada situação
financeira difícil ao tempo da dispensa . Contrariedade
reconhecida à Súmula 443 do TST, em virtude de o Regional não
reconhecer o caráter discriminatório da dispensa, não obstante
108
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

tal quadro. Agravo de instrumento do Reclamante a que se dá
provimento. Recurso de revista conhecido e provido . RECURSO
DE REVISTA. HORAS EXTRAS. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA Nº 296, I, DO TST 1. Consoante o item I da Súmula nº
296 do Tribunal Superior do Trabalho, a divergência
jurisprudencial somente será tida por específica se os arestos,
partindo das mesmas premissas fáticas, conferirem a
determinado preceito de lei uma interpretação jurídica diversa. 2.
Ao revés, inexistindo identidade fática entre a hipótese versada
no aresto paradigma e aquela tratada no acórdão regional, não
se viabiliza o pretendido conflito de teses. 3. Agravo de
instrumento da Reclamada de que se conhece e a que se nega
provimento.
(TST - ARR: 4444520105020020, Relator: João Oreste
Dalazen, Data de Julgamento: 20/05/2015, 4ª Turma, Data de
Publicação: DEJT 29/05/2015).
Com relação a corrente que defende que, o ônus da prova incumbe ao empregado:
5
DISPENSA
DISCRIMINATÓRIA. INOCORRÊNCIA. A dispensa
sem justa causa é um direito do empregador, mas ela pode se
configurar em abuso de direito (art. 187, CC), quando o
empregado é acometido de doença grave que causa estigma ou
preconceito, conforme orientação da Súmula 443 do c. TST,
cabendo ao reclamante o ônus da prova que sua dispensa foi
discriminatória, de modo a justificar o deferimento do pedido de
indenização. (TRT 17ª R., RO 0150400-41.2013.5.17.0141, Rel.
Desembargador José Luiz Serafini, DEJT 25/03/2015).
(TRT-17
RO:
01504004120135170141,
Relator:
DESEMBARGADOR JOSÉ LUIZ SERAFINI, Data de Julgamento:
10/03/2015, Data de Publicação: 25/03/2015)
Indo de acordo com o entendimento da Súmula 443 do TST, pode-se extrair que,
toda dispensa sem justa causa, tendo no outro polo, empregado portador de doença
grave que suscite estigma ou preconceito no local de trabalho, será presumida
discriminatória.
Nesse contexto, existe a hipótese de afastamento dessa presunção. É o que ocorre
quando a dispensa do empregado for com base no artigo 165 da CLT, caso em que for
feita tendo como premissas motivo técnico, financeiro, econômico ou disciplinar.
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Com relação a indagação de quanto tempo o empregado pode permanecer no local
de trabalho após a sua reintegração não foi abordado ainda pela jurisprudência.
Por fim, podemos concluir que, a partir da edição da súmula, o Tribunal passou a
cuidar dessa temática, trazendo casos de aplicação da súmula 443 do TST.
De acordo com Fernanda Brandão Cançado:
Com o intuito de definir quais doenças foram consideradas
graves, o estudo de decisões permitiu traçar o seguinte rol, que
certamente não é exaustivo: Mal de Parkinson; Glaucoma
congênito; Hepatite; Deficiência visual; Doença psiquiátrica; Lupus,
Dependência química; Epilepsia; Alcoolismo; Esclerose múltipla;
Tuberculose; Hanseníase. (2015, p. 19).
Em conclusão, observa-se que, o judiciário, na busca de apresentar a norma mais
favorável ao empregado, terá que ter um conhecimento muito amplo das doenças
analisadas, vendo caso a caso.
3 CONCLUSÃO
O presente trabalho, buscou trazer para a sociedade, direitos e garantias dos
trabalhadores, como foco principal na edição da Súmula 443 do Tribunal Superior do
Trabalho.
Referida Súmula, trazida ao nosso ordenamento jurídico, entrou em vigor no ano
de 2012, trazendo garantias aos trabalhadores e, como prioridade os que possuam
doenças graves que suscitem estigma ou preconceito no local de trabalho.
Em primeiro momento, busca-se trazer aparte histórica do Direito do Trabalho,
mostrando assim, a construção sólida dos direitos dos trabalhadores, trazendo princípios
adotados na relação de trabalho que dão base e segurança no regramento entre
empregado e empregador.
Posteriormente, se fez necessário mostrar as doenças que elencam o rol das
consideradas graves e que suscitem estigma ou preconceito no local de trabalho.
Ocorre que, como o texto da referida súmula não traz um rol taxativo, fica a cargo
do Juiz, no caso concreto demonstrar o enquadramento nos moldes do texto sumulado.
Com isso, houve um aumento significativo no âmbito da justiça trabalhista em busca da
reintegração, tendo como base diversas doenças caracterizando assim, a insegurança
jurídica criada entre empregado e empregador.
Diante de todo o exposto e para maior seguridade das relações de trabalho, bem
como a segurança jurídica entre empregado e empregador, se faz necessário a efetivação
da súmula 443 do TST em lei, ostentando de forma taxativa as doenças que elencam o
rol das consideradas discriminatórias e que suscitem estigma ou preconceito no local de
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Resumo: O processo eletrônico foi incluído na nova era do direito, com a finalidade
de diminuir a morosidade nos processos e trazer mais segurança. São inúmeras as
vantagens trazidas para o Poder Judiciário através da implantação do sistema
digital/virtual. Hoje em dia, existe maior facilidade e comodidade para as partes
obterem acesso aos autos. O sistema eletrônico pode ser acessado em qualquer
momento, independente de horário e pode ser acessado de qualquer lugar. Essa
facilidade contribui para uma maior celeridade dentro do processo. Atualmente,
não são todas as comarcas brasileiras existentes que possuem este sistema em
funcionamento, tampouco há uma uniformização do mesmo. Cada órgão do Poder
Judiciário possui um sistema próprio para acesso ao processo eletrônico, isso
dificulta a vida dos operadores do direito. A pesquisa do presente artigo tem por
objetivo defender a padronização do sistema digital, uma vez que o advogado
diariamente precisa se adaptar aos diversos tipos de sistemas existentes, o que gera
grande dificuldade e também perca de tempo. A pesquisa do presente trabalho é
de caráter bibliográfico que se concentrou na leitura, interpretação e análise de
doutrinas, reportagens e documentos sobre o tema.
Palavras-chave: Processo digital. Poder judiciário. Sistemas. Padronização.
Peticionamento eletrônico.
Abstract: The electronic process was included in the new era of law, with the
purpose of reducing delays in proceedings and bringing more security. There are
numerous advantages brought to the Judiciary through the implementation of the
digital / virtual system. Nowadays, it is easier and more convenient for the parties
to obtain access to the cars. The electronic system can be accessed at any time,
regardless of time and can be accessed from anywhere. This facility contributes to
greater speed within the process. Currently, it is not all the existing Brazilian counties
that have this system in operation, nor is there a uniformity of it. Each body of the
Judiciary has its own system for access to the electronic process, this makes the life
of the operators of the law difficult. The research of this article aims to defend the
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standardization of the digital system, since the daily lawyer needs to adapt to the
different types of existing systems, which generates great difficulty and also waste
of time. The research of the present work is of bibliographical character that focused
on the reading, interpretation and analysis of doctrines, reports and documents on
the subject.
Keywords: Digital process. Judicial power. Systems. Standardization. Electronic
ordering.
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5

INTRODUÇÃO
O surgimento da internet, que deu início à revolução digital, trouxe
diversas mudanças e transformações nas relações da sociedade. A internet, por ser
uma rede mundial de computadores interconectados, permite que haja
comunicação entre todas as pessoas do mundo, além de facilitar o acesso as
informações. Devido suas facilidades e vantagens, a descoberta da internet, o
número de pessoas que se utilizam dela cresce cada dia mais.
Os avanços tecnológicos alcançam todas as partes da sociedade e são
perceptíveis por toda a população brasileira no dia-a-dia. O progresso da
tecnologia gira em torno de passos em proporção geométrica, devido ao tamanho
das mudanças trazidas.
O setor jurídico não ficou alheio diante das modificações advindas do
uso da internet e tecnologias, com a chegada destas modernidades o Poder
Judiciário passou a utiliza-las, promovendo alterações significativas ao longo dos
últimos anos fazendo com que a tradicional atuação usando o típico papel e meios
menos avançados se tornasse um processo de migração para um centro de
procedimentos digitais.
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Dessa forma, o processo eletrônico vem obtendo sua inserção no meio
jurídico. O sistema digital busca trazer facilidade, comodidade, e principalmente
celeridade aos processos.
Porém, para ser possível de se conquistar todos os objetivos que o
processo eletrônico deseja, percebe-se que é necessária a regulamentação desse
novo sistema, visando sempre a justiça e a concretude dos princípios
constitucionais, uma vez que é no poder judiciário que os conflitos da sociedade
são levados para uma resolução, esperando por uma resposta justa, rápida e que
respeite os valores do cidadão.
Hoje em dia os advogados não sofrem tanto com as constantes
mudanças legislativas ou a falta de aplicação de jurisprudências consolidadas, mas
sim com a dificuldade de manuseio dos inúmeros sistemas processuais existentes
usados por todo o Brasil.
O processo eletrônico tem uma grande vantagem de poder tramitar em
meio virtual, gerando assim economia de papel e de tempo das partes, advogados
e serventuários da justiça. O fato do andamento administrativo do processo deixar
de ser em papel, pode ser considerado um avanço na economicidade, rapidez,
eficácia, produtividade e eficiência, mas que cria alguns ônus para os advogados
públicos e privados, passando para eles a responsabilidade da prática direta de
determinados atos, tais como: a distribuição da petição inicial e a juntada das
petições intermediárias ou documentos no processo eletrônico.
Ao todo, são mais de 40 plataformas usadas pelos mais de 90 tribunais
brasileiros, entre cortes superiores, federais, estaduais e trabalhistas. Os principais
sistemas usados no Brasil são o PJe, o Projudi e o e-SAJ. Mas ainda existem outros,
por exemplo, o e-Proc, que é usado pelo TRF-4 e será adotado pelo TJ-RS; o
Tucujuris, do TJ-AP; e o Apolo, utilizado no TRF-2. (GRILLO, 2017)
Existem ainda alguns tribunais que utilizam mais de um sistema
simultaneamente. Há ainda aqueles tribunais que mudaram o sistema usado e
existem também aqueles que ainda não terminaram de implantar sua plataforma
processual em todas as comarcas.
Por não terem um modelo próprio de gestão, os advogados sofrem
diante dos diversos sistemas com a falta de consistência ou padronização entre as
interfaces e meios de operação destes sistemas. Além de pecar nos quesitos de
fluxo de peticionamento, acompanhamento processual e controle de prazos, pela
falta de uniformidade entre eles.
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O processo eletrônico promove a possibilidade de tornar a Justiça
brasileira mais célere e efetiva. No contexto de avanço da tecnologia, percebe-se
que o sistema Judiciário não pode parar diante da margem das inúmeras
possibilidades advindas após a utilização da informática, senão impedirá o
desenvolvimento do processo virtual, causando assim mais morosidade na
prestação jurisdicional e, dessa forma, o processo eletrônico, se tornará inutilizável.
1. ORIGEM E EVOLUÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO
Com a finalidade de regulamentar o processo judicial através de meios
mais modernos nos tempos tecnológicos, a primeira medida legislativa específica
criada sobre este tema foi a promulgação da Lei n.º 9.800/1999, que possibilitou o
peticionamento através do uso de fax ou fac-símile, com a condição de que o
documento original fosse apresentado posteriormente.
O considerado como grande avanço para o processo eletrônico ocorreu
no âmbito da justiça federal, através da criação do e-Proc. Após a edição e
promulgação da Lei n.º 10.259/2001 que instituiu os juizados especiais federais,
bem como permitiu aos tribunais que organizassem as intimações e distribuição de
petições por meio eletrônico. Permitiu ainda aos tribunais que pudessem ter seus
5
magistrados reunidos eletronicamente.
No artigo 24 desta lei, o legislador permitiu a criação de programas de
informática para a instrução das causas.
No ano de 2006, com a promulgação da Lei n.º 11.280, que alterou
alguns artigos do Código de Processo Civil que se referiam sobre incompetência
relativa, meios eletrônicos, prescrição, distribuição por dependência, exceção de
incompetência, revelia, carta precatória e rogatória, ação rescisória e vista dos
autos,mais um passo importante aos processos do âmbito processual brasileiro foi
conquistado. Após o grande avanço geral e aplicável a todos os setores do processo
brasileiro, em todas as matérias, foi criada no ano de 2016 a Lei n.º 11.419, que
dispõe sobre a informatização do processo judicial, especialmente em seu artigo
18, que prevê e autoriza a regulamentação pelos órgãos do Poder Judiciário.
O processo eletrônico representa o processo onde todas as peças, como
petições, certidões e despachos, são digitalizadas e ficam disponíveis de forma
virtual, não havendo necessidade da utilização do papel. Este recurso possibilita que
os advogados visualizem os autos de forma integral, com todas as peças
processuais juntadas, sem precisar sair de seu escritório, ou até mesmo de casa,
acessando-os através da internet.

115
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Para conseguir utilizar uma diversidade de recursos processuais
importantes, é necessário que o escritório esteja primeiramente familiarizado com
o processo eletrônico. Como por exemplo, o peticionamento eletrônico, que é
muito utilizado pela maioria dos advogados e escritórios de advocacia, e só é
possível de ser utilizado nos processos que sejam eletrônicos. O peticionamento
eletrônico permite que a petição seja protocolada e encaminhada através do meio
eletrônico diretamente ao distribuidor competente ou à vara em que tramita o
processo, sem a necessidade de comparecimento pessoal do advogado para
peticionamento.
É necessário que os advogados, procurados, servidores, magistrados ou
as partes que atuarão no processo, possuam um certificado digital validado para
que as assinaturas das petições enviadas eletronicamente sejam feitas de modo
digital, caso contrário, é impossível comprovar a validade do documento
peticionado.
O certificado digital é um documento de identificação no meio digital,
pode-se dizer que é como uma carteira de identidade, que possui informações
sobre seu proprietário e é expedido por uma autoridade confiável e certificada pelo
órgão responsável.
O estabelecimento do processo eletrônico busca:
a) Celeridade e economia na tramitação dos processos;
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Facilitar o trabalho dos advogados e procuradores;
Melhorar a qualidade do atendimento às partes;
Agilizar os serviços dos servidores;
Rapidez e segurança na atuação dos magistrados;
Maior rapidez durante o trâmite dos processos;
Maior interação entre a sociedade e o Poder Judiciário;
Acesso instantâneo aos dados dos processos e execução de atos
processuais de qualquer lugar do mundo.
O mercado digital ainda está em crescimento, pois a cada dia que passa
o comportamento do advogado está mais favorável à tecnologia. Em um passado
recente, os advogados precisavam imprimir todos os documentos, com receio de
perdê-los no computador, hoje em dia, através desses sistemas digitais organizados
é completamente desnecessário a impressão dos documentos, pois tudo encontrase juntado nos autos e como já anteriormente dito, pode ser acessado de qualquer
lugar e em qualquer momento.
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O processo eletrônico é de grande utilidade para os operados de direito,
porém, é necessário que haja um sistema de gestão que automatize o trâmite
processual, verificando os andamentos automaticamente e permitindo a integração
de informações e a colaboração de advogados do escritório.
2. A LEI 11.419/2006
A Lei 11.419/2006 (BRASIL, 2016) chamada de Lei de Informatização do
Processo Judicial, dispõe sobre a informatização do processo virtual abrangendo as
esferas cíveis, penais e trabalhistas e dispõe sobre novos conceitos sobre a
tramitação virtual dos processos.
Esta lei reconhece de forma implícita as práticas atualmente já utilizadas
pelos diversos tribunais. Segundo esta lei, o uso do processo virtual é uma
faculdade aos órgãos do Poder Judiciário, não sendo obrigatória sua utilização.
Porém, todos os tribunais irão utilizar-se dela, pois a mesma traz celeridade e
transparência aos processos.
Referida lei menciona o arquivo digital e digitalizado. O arquivo digital é
aquele gerado em meio eletrônico, por exemplo, um documento gerado em um
editor de texto, uma foto tirada de uma máquina digital. O arquivo digitalizado é
5
aquele que foi produzido em papel
e depois transformado para o meio digital
(escaneado), por exemplo, uma fotografia de papel, uma escritura pública, um
contrato assinado. (BARROSO, 2014)
O artigo 8° consolidou o chamado processo virtual da seguinte forma:
Art. 8o Os órgãos do Poder Judiciário poderão
desenvolver sistemas eletrônicos de processamento de
ações judiciais por meio de autos total ou parcialmente
digitais, utilizando, preferencialmente, a rede mundial de
computadores e acesso por meio de redes internas e
externas.
Parágrafo único. Todos os atos processuais do
processo eletrônico serão assinados eletronicamente na
forma estabelecida nesta Lei.
Conforme exposto acima, é facultado aos tribunais desenvolver seus
próprios sistemas eletrônicos de processamento de ações judiciais, de forma parcial
ou integralmente digital ou digitalizada, que podem ser acessíveis através da
Internet ou Intranet, com a devida certificação digital, para conferir validade e
autenticidade dos documentos.
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Adotando tal prática, estará resolvido o problema existente de
congestionamento nos cartórios, principalmente das grandes comarcas, pois o
acesso de forma integral do processo virtual poderá ser feito pela internet.
De acordo o artigo 3º da Lei, juntamente com o §1º do artigo 10, os
prazos processuais poderão ser cumpridos até as vinte e quatro horas do último
dia. Anteriormente ao processo digital, o prazo para cumprimento de ato processual
era o mesmo do horário de funcionamento do prédio da Comarca.
Por outro lado, o §2º do art. 10 estabelece que, caso haja alguma falha
no sistema durante o envio de peças ao Poder Judiciário, o prazo fica
automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil seguinte, após a resolução do
problema.
Para atos da própria Justiça, no processo eletrônico, a regra geral é a
prática dos atos por meio eletrônico, realizados no site da esfera da Justiça
competente. A prática dos atos processuais por meio eletrônico é a regra da norma
imperativa, não cabendo ao Juiz derrogá-la por discricionariedade própria. Não há
como o Juiz deferir a prática de citação, intimação ou notificação, por via ordinária,
no processo eletrônico, a não ser que, seja bem fundamentado o motivo de sua
decisão para a prática deste ato com base na inviabilidade técnica ou similar.
(BARROSO, 20144)
A lei n° 11.416/2006 (BRASIL, 2016) reconhece ainda a necessidade de se
guardar os originais dos documentos digitalizados para eventual necessidade de
apuração de falsidade.
Em relação a digitalização dos documentos, nem todo arquivo pode ser
transferido ao computador em boa qualidade, seja porque o documento não possui
boa resolução, seja porque o documento utilizado não possui tecnologia suficiente
para reproduzi-lo com boa qualidade. Por essa razão, o § 5º do artigo 11
estabeleceu que, os documentos cuja digitalização sejam tecnicamente inviáveis
devido ao grande volume ou por motivo de ilegibilidade deverão ser apresentados
ao cartório ou secretaria no prazo de 10 (dez) dias contados do envio de petição
eletrônica comunicando sobre o fato, os quais serão devolvidos à parte, depois do
trânsito em julgado. (BAROSSO, 2014)
O Capítulo III da Lei 11.419/2006 (BRASIL, 2016) deixa claro que a atual
ordem é digitalizar de forma integral os procedimentos, desde o envio de petições,
seu armazenamento, até o término do processo. As instituições do Poder Judiciário
deverão possuir equipamentos de digitalização com acesso a internet à disposição
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de seus usuários, para que seja possível a elaboração e o protocolo de peças
processuais, bem como o acompanhamento digital do andamento do processo.
As disposições finais da Lei incentivam à utilização do software livre, que
são programas de código-fonte aberto, por meio da internet que possibilitem
amplo acesso e custos reduzidos, ressaltando ser necessária a utilização do CPF –
Cadastro de Pessoa Física para identificação.
É importante destacar que o impacto da Lei 11.419, de 19 de dezembro
de 2006 (BRASIL, 2016) não foi apenas mecânico. Esta lei introduziu ainda mais a
cultura da informática na área jurídica e da virtualização do processo judicial,
porque atingiu precisamente o exercício da advocacia.
Os advogados e procuradores atuantes devem sempre estar preparados
para as novas tendências e possíveis mudanças do processo judicial, tais como a
sua virtualização.
O processo eletrônico não pode, de forma alguma, ser obstáculo à plena
prestação jurisdicional e ao acesso à Justiça. O Poder Judiciário promove a migração
do processo em papel para o processo virtual, por meio digital, de forma a permitir
e promover o pleno acesso do advogado ao meio digital ou eletrônico, sem
qualquer dificuldade. (BAROSSO,5 2014)
A obrigação da preservação do processo judicial pode ser satisfeita pelo
Poder Público de forma eletrônica, mesmo que seja de forma parcial, nos casos em
que parte do processo ainda se encontrar em papel.
É necessário que o Poder Público mantenha sempre atualizados os
sistemas de acesso aos documentos eletrônicos para que haja preservação
eletrônica do processo virtual. Uma possível mudança no programa de
computadores ou no sistema do computador que dá acesso aos processos
eletrônicos não pode usada como justificativa para que se deixe de acessar os
processos antigos, que sejam físicos.
A lei estabeleceu para o Poder Público uma obrigação de proteger o
acesso aos processos eletrônicos e seus anexos, com integridade dos dados e
segurança.
O peticionamento eletrônico é um recurso disponibilizado somente para
os processos digitais (Lei nº 11.419 de 19/12/2006), o qual possibilita que a petição
seja protocolada e enviada por meio eletrônico diretamente ao distribuidor
competente ou à Vara em que tramita o processo.
3. A UNIFORMIZAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO FRENTE AOS PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS
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Nos subcapítulos serão analisados os principais princípios
constitucionais e infraconstitucionais referentes ao uso do processo eletrônico.
3.1 Devido processo legal
É um o princípio que garante a todos o direito a um processo com todas
as etapas previstas em lei, dotado de todas as garantias constitucionais. Se este
princípio não for observado, o processo se torna nulo.
Este princípio é considerado o mais importante dos princípios
constitucionais, e é deste que derivam todos os demais. Encontra-se disposto na
Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988).
Art. 5º, LIV: “ninguém será privado da

liberdade ou de seus bens sem o devido
processo legal”.
Diante do exposto, o processo eletrônico deverá sujeitar-se às mesmas
regras do processo físico no que se refere às etapas previstas em lei dos atos
processuais.
3.2 Contraditório e ampla defesa
De acordo com este princípio o processo é obrigado a respeitar o direito
da parte de se defender perante as acusações sofridas utilizando todos os meios
que viabilizam sua defesa, isto é, é direito de ambas as pessoas fornecerem a sua
versão dos fatos.
No que se refere a aplicação do contraditório e da ampla defesa no
processo eletrônico, o mesmo deverá observar algumas premissas quais sejam: a
eficiência e a garantia da comunicação dos atos do processo. Por exemplo, o autor
deverá ser informado digitalmente da contestação apresentada nos autos por parte
do réu, bem como as partes deverão ser intimadas eletronicamente da abertura de
prazo para a instrução com as provas.
3.3 Publicidade
O princípio da publicidade do ato tem a finalidade de viabilizar na prática
a fiscalização do Poder Judiciário. De acordo com este princípio os atos e termos
processuais, devem obrigatoriamente ter seu acesso disponibilizado
eletronicamente, se não houver tal disponibilização gera nulidade do ato.
Após a implementação do processo digital, a publicidade ampliou sua
eficácia, uma vez que, um número muito maior de pessoas, tem acesso ao conteúdo
dos autos, através do sistema eletrônico, obtendo assim a chamada publicidade
geral, salvo apenas os processos que tramitam em segredo de justiça.
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As fases do processo ficam disponíveis para consulta a qualquer
momento, facilitando o acesso ao conhecimento das fases processuais a todas
partes envolvidas, o que facilita ainda a fiscalização do andamento processual.
3.4 Celeridade
O princípio da celeridade, consiste no caminho que os processos devem
seguir na justiça e as maneiras que ajudam a evitar a solicitação de provas ou a
prática de atos desnecessários, que trazem mais morosidade ao trabalho. O
principal objetivo deste princípio é ser o mais rápido possível sem haver prejuízo
ou riscos para outras instituições essenciais no âmbito jurídico, como é o caso do
devido processo legal, ampla defesa e contraditório.
A rapidez do processo eletrônico só se justifica quando o processo ao
seu término cumpriu seu papel, qual seja, foi rápido o suficiente tendo atingido a
eficácia na prestação jurisdicional, ou seja, dirimiu o conflito. (MOZER, 2016)
3.5 Oralidade
Com o avanço da tecnologia no judiciário, atualmente é possível gravar
as audiências ou até mesmo realizá-las por videoconferência com o Juiz presidindoa e com o posterior armazenamento do arquivo gravado, o que trouxe economia
5
para o judiciário.
A oralidade, tal como a escrita, tem muita relevância na descoberta da
verdade. O processo escrito é realmente importante, haja vista a sua capacidade de
registrar e preservar os atos, evitando-se a sua perda ou o seu esquecimento.
Porém, o processo com a palavra escrita não dispensa a palavra falada, porque a
oralidade tem a vantagem de levar aos autos a imediatidade, espontaneidade e a
simplicidade.
3.6 Instrumentalidade
Pelo princípio da instrumentalidade das formas, temos que a existência
do ato processual não é um fim em si mesmo, mas instrumento utilizado para se
atingir determinada finalidade. Assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua
finalidade sem causar prejuízo às partes não se declara sua nulidade (GOMES, 2010).
Atualmente há a exigência de utilização da via eletrônica, como forma
exclusiva para peticionamento de novas ações, tal exigência não fere o princípio da
legalidade, pois esta nova forma de procedimento não reduz ou limita o direito,
pois gera apenas modificações. Mas, é necessário adequar tal exigência aos que,
nessa fase de implantação não possuírem ainda o livre acesso a equipamentos
eletrônicos.
3.7 Economia processual
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O princípio processual significa que, quanto menos demandas existirem
no processo para se chegar aos mesmos resultados, melhor será em termos de
qualidade da prestação jurisdicional como um todo. Além disso, o princípio da
economia também pode ser entendido como a tentativa de ser o processo o mais
barato possível, gerando o menor valor de gastos.
No que se refere ao processo eletrônico, percebe-se que há economia
com relação aos gastos e ao tempo que os operadores do direito precisariam para
deslocar-se até os fóruns e tribunais, além dos gastos com cópias e impressões.
Além disso, houve também a redução da quantidade de audiências, uma
vez, na tele audiência se reúnem em um único ato do processo, a oitiva do autor da
ação, do réu e testemunhas, mesmo que estejam em locais distintos.
O princípio da economia está no processo eletrônico quando há redução
das despesas em comparação com o processo físico, o que abre a possibilidade dos
menos favorecidos pleitearem seus direitos. (MOZER, 2016)
3.8 Lealdade processual ou boa fé
O princípio da boa-fé processual impõe comportamento leal e ético de
todas as partes. É um dos princípios mais importantes do processo civil moderno.
O princípio da boa-fé no que se refere ao processo eletrônico exige do
agente estar pautado em valores acatados pelos costumes, identificados com a
ideia de lealdade e lisura, ao praticar um ato jurídico, ou seja, no momento que
juntar determinada petição/documento nos autos digitais.
É certo que o documento produzido, usando as chaves assimétricas,
possui autenticidade e integridade, porém há que se considerar que aqueles
produzidos fisicamente e que posteriormente são digitalizados, sofrem os riscos
comuns dessa operação só havendo segurança do conteúdo após a digitalização.
Havendo possíveis indícios de fraudes, as mesmas devem ser apuradas e aplicadas
multas por litigância de má-fé combinadas com a pena pela falsificação. (MOZER,
2016)
Dessa forma, somente cartórios que adotem o mecanismo da expedição
ou autenticação eletrônica sob assinatura digital expedirão tais documentos de
forma segura, pois do contrário não serão nada além de papéis digitalizados.
A aplicação do sistema do processo eletrônico diante dos princípios
constitucionais ou infraconstitucionais é plenamente viável, porém, é primordial
uma uniformização dos meios em que são apresentados, ou seja, é necessário haver
um só meio para peticionar dentro do processo eletrônico em todos os âmbitos. É
necessária esta padronização do sistema entre todos os órgãos e esferas do
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Judiciário para que não se acabe por criar barreiras ao acesso à justiça. (MOZER,
2016)
4. AS
VANTAGENS
E
AS
DESVANTAGENS
DECORRENTES
DA
INFORMATIZAÇÃO DOS PROCESSOS JUDICIAIS
A Lei 11.419/06 apresentou vários benefícios para o sistema judiciário,
dentre eles está a mobilidade. Conforme já exposto no artigo, o operador do direito
poderá peticionar de forma eletrônica, poderá analisar os autos via Internet, assinar
documentos digitalmente, conferir assinaturas digitais, enfim, poderá acompanhar
e visualizar processos em qualquer lugar do país ou do mundo e no horário que
livremente desejar. Como consequência, a redução do fluxo de pessoas transitando
nos Tribunais será significativa, reduzindo as filas de espera para atendimento nos
balcões, bem como diminuindo o risco de acidentes no deslocamento físico dos
documentos, tendo em vista que a segurança e autenticidade oferecida pela
assinatura digital.
Outro benefício trazido pela lei foi uma significativa redução de custos
para os tribunais, uma vez que o uso do papel irá se tornar cada vez mais
desnecessário, e assim com tal redução, haverá ainda contribuição para a
preservação do meio ambiente. 5
Os recursos demandarão menos tempo para serem remetidos para outro
órgão, principalmente nos casos da remessa física dos autos de um órgão
jurisdicional que fica em outro Estado.
Outro aspecto a ser abordado é a redução significante das atividades de
secretaria, principalmente no que concerne à juntada de petições e documentos no
processo, o que demanda um grande tempo, pois exige numeração de páginas,
confecção de certidões e etc. Com o processo por meio eletrônico, este
procedimento será feito automaticamente e por meio do advogado.
Com o processo virtual, o espaço físico poderá ser melhor aproveitado e
o processos arquivados não precisarão ser guardados em armários e em infinitas
salas, vez que este se dará de forma eletrônica, em provedores com capacidade de
armazenamento suficiente para arquivar todos os processos. Outra questão a ser
abordada é quanto à efetividade das decisões e do processo judicial em um todo.
O magistrado que dirige o processo é o responsável para resguardar essa
efetividade, pois é com sua análise que sentenciará uma lide, em conformidade com
a lei, ética e moral.
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Portanto, percebe-se que a informatização do processo além de dar
maior agilidade no trâmite do processo, também reduz despesas das partes, dos
advogados e do Poder Público, assim como preservação ao meio ambiente.
Apesar da grande expectativa em relação às melhorias, algumas
desvantagens podem ser analisadas, tais como a impossibilidade de transmissão da
petição eletrônica por falhas inesperadas no sistema. Se caso essas falhas ocorram
diante daquele ato que estiver próximo de precluir, o prazo será prorrogado para o
primeiro dia útil subsequente, conforme dispõe o §2° do artigo 10 da Lei n°
11.419/06.
Nesta hipótese de falhas, se o problema consistir em dificuldade de
acesso por motivos técnicos exclusivamente do advogado, os documentos ainda
poderá ser encaminhado por fax smile, de acordo com o §2º, do artigo 9° da Lei
11.419/06. O advogado pode ainda se pode deparar com sistema demorado e com
lentidão, o que é difícil de evitar.
Devem-se considerar também as questões referentes aos danos à saúde
do advogado, bem como dos serventuários da justiça, uma vez que a exposição
excessiva à tela do computador e ao teclado podem ocasionar doenças, já que para
se examinar um processo virtual, dependendo do número de folhas, é necessário
despender de algumas horas em frente da tela do computador.
É necessário se preocupar ainda com o computador que por estar
sempre ligado à internet está sujeito à invasão e atividade de hackers, por isso
devem ser adotadas as práticas de realização de backups e proteção de dados a fim
de evitar a perdas e prejuízos.
Para as pessoas com mais idade, diga-se, por exemplo, aqueles que
fizeram uso da máquina de escrever, apresentarem maior resistência cultural às
inovações e às mudanças profundas trazidas com o avanço tecnológico, portanto
podem demorar um pouco mais para se adequar aos novos meios processuais
devido às maiores dificuldades existentes.
É importante lembrar que o princípio do acesso a justiça, deve
possibilitar a todos, mesmo a quem não tem acesso a computador utilizar os
serviços jurisdicionais.
5. DA NECESSIDADE DA PADRONIZAÇÃO DIGITAL
Existe hoje, nos diversos sistemas de controle processual existentes no
mercado, uma grande complexidade de informações e fluxos que variam de um
sistema para outro. Existem tabelas de ações e andamento processual diferentes
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em cada sistema e graus de instância, o que gera dificuldade para o usuário.
(BARROSO, 2016)
O Conselho Nacional de Justiça está se empenhando para manter uma
padronização de tabelas para todos os Tribunais e instâncias do Poder Judiciário e
facilitar o acesso aos sistemas.
O objetivo é de tornar padrão as consultas processuais realizadas em
qualquer Tribunal do país, independentemente do Estado em que se encontre, de
forma que os jurisdicionados possam ter um modelo único de acesso.
Um dos maiores desafios do processo digital se dá na diversidade
existente no Brasil, de justiças, métodos e procedimentos. O Tribunal Regional
Federal da 5ª Região, criou o PJe, um sistema integrador, onde as várias seções da
justiça federal podem se intercomunicar.
A informatização do processo judicial sustenta-se na imprescindibilidade
de se ampliar democraticamente o direito de acesso à justiça, mediante a
racionalização, automação das atividades praticadas nos órgãos jurisdicionais.
O PJe colabora com a democratização do acesso à justiça. Três são os
fatores que justificam tal assertiva: (a) a ampliação do acesso (das partes) aos autos
processuais; (b) favorecimento à5razoável duração do processo e à transparência na
atuação dos órgãos jurisdicionais; (c) preservação dos princípios institutivos do
processo.
A concepção doutrinária de vulnerabilidade cibernética é rechaçada,
diante da preservação da igualdade processual no âmbito do software em análise,
bem como da possibilidade de se viabilizar a efetiva participação das partes no
processo independentemente do fato de elas terem (ou não) os instrumentos
necessários ao acesso ao PJe. A disponibilização de setor próprio nos órgãos
jurisdicionais, com servidores capacitados já é verificada, por exemplo, no âmbito
dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do
Norte.
A estruturação do PJe em fluxos operacionais é o que distingue a
informatização do processo judicial da mera digitalização (disponibilização
eletrônica dos autos processuais sem alterações substanciais na rotina dos órgãos
jurisdicionais). O software em análise apresenta um modelo de processo
automatizado (ou inteligente, consoante dispõe a doutrina), com a delimitação de
uma sequência de atos processuais a serem praticados até o deslinde da causa.
O modo como o software do PJe é estruturado permite a minoração do
tempo necessário para a duração do processo sem macular os direitos e as
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garantias processuais e, por conseguinte, estão em consonância com o princípio
democrático no âmbito processual.
Para implantação de um sistema padronizado, será necessário um longo
trabalho de pesquisasse e análise, prospectando com previdência falhas,
necessidades, além dos próximos passos da tecnologia. Prevenindo-se dessa forma,
futuros problemas e tumultos causados pelo surgimento de imprevistos no projeto
original, assim como se estrutura e estabiliza o sistema PJe.
CONCLUSÃO
O presente artigo teve como finalidade discorrer sobre o novo panorama
jurídico existente trazido através do avanço da tecnologia da informação,
especificamente ao que se refere a informatização do processo judicial após a
edição da Lei 11.419/06 (BRASIL, 2016), que resultou com a virtualização do
processo judicial brasileiro. No decorrer deste artigo, demonstrou-se como o
processo eletrônico foi vantajoso para o sistema jurídico e serviço do poder
judiciário.
Atualmente o sistema Judiciário Brasileiro tem passado por momento de
grande crise, decorrente da excessiva dificuldade e morosidade no atendimento aos
processas judiciais.
O sistema jurídico é pautado nos princípios processuais que possuem a
finalidade de promover uma prestação jurisdicional mais célere, equânime,
econômica e justa, que atualmente, juntamente com a tecnologia da informação,
foi aplicada ao processo judicial e que têm contribuído a fim de facilitar o acesso à
Justiça de forma ágil, simplória e econômica.
A Lei nº 11.419/06 (BRASIL, 2016) trouxe ao Judiciário a oportunidade de
modernização e de maior agilidade entre seus trâmites, gerando assim grandes
benefícios aos operadores de direito. Dessa forma, o processo digital assumiu a
importante missão de combater a morosidade do Judiciário.
Com base no que foi analisado e disposto neste artigo, é necessário que
haja uma padronização do sistema digital atualmente existente para ajudar e
melhorar as ações realizadas pelos usuários do sistema. Diante do fato de que cada
órgão do Poder Judiciário possui um sistema próprio e único de processo
eletrônico, o que dificulta a atuação dos advogados e procuradores, portanto se faz
necessária e de extrema importância a uniformização do processo eletrônico, para
que, assim, o processo digital consiga alcançar todas as garantias processuais, como
o amplo e irrestrito acesso à justiça.
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É necessário ainda, que haja maior investimento do setor público, para
que passos mais largos sejam alcançados a fim de aprimorar cada dia mais o
processo virtual levando aos usuários do sistema à tão almejada celeridade.
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RESUMO: O Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países com maior população
prisional feminina, encarceradas em estabelecimentos penais precários, por vezes
não exclusivos a este público, além do déficit de vagas. Tem-se agressão real à
dignidade das mulheres privadas5 de liberdade, com especial atenção para algumas
especificidades, como é o caso de gestantes e mães com filhos menores de 12 anos.
Para estas situações, em conformidade com critérios pré-estabelecidos, o direito à
prisão domiciliar deve ser garantido, conforme prevê a legislação processual penal,
por inovações trazidas pelas Leis nº 13.257, de 08 de março de 2016 e nº 13.769, de
19 de dezembro de 2018. Passados mais de 6 meses do habeas corpus coletivo
concedido pelo STF para determinar a substituição da prisão preventiva pela prisão
domiciliar nestes casos, é provável que este remédio constitucional não tenha ainda
alcançado sua plena efetividade. Nesse diapasão, este artigo objetiva abordar o
direito à prisão domiciliar para esta população, sob a perspectiva do princípio da
dignidade da pessoa humana e à luz da referida legislação. Para tanto, utilizou-se
da pesquisa bibliográfica, incluindo a busca de dados em relatórios e sistemas
oficiais do Conselho Nacional de Justiça.
Palavras-chave: Prisão Domiciliar. Gestantes. Mães. Dignidade.
ABSTRACT: Brazil occupies the 4th place in the ranking of countries with the
highest female prison population, imprisoned in precarious penal establishments,
sometimes not exclusive to this public, in addition to the vacancy deficit. There is a
real aggression against the dignity of women deprived of their liberty, with special
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attention to certain specificities, as is the case of pregnant women and mothers with
children under 12 years of age. For these situations, in accordance with preestablished criteria, the right to house arrest must be guaranteed, as provided by
the criminal procedural law, for innovations brought by Laws 13,257, March 8, 2016
and 13,769, December 19 of 2018. After more than 6 months of the collective
habeas corpus granted by the Supreme Court to determine the replacement of pretrial detention by house arrest in these cases, it is probable that this constitutional
remedy has not yet reached its full effectiveness. In this passage, this article aims to
address the right to house arrest for this population, from the perspective of the
principle of the dignity of the human person and in light of the aforementioned
legislation. For this purpose, bibliographical research was used, including the search
for data in reports and official systems of the National Council of Justice.
Keywords: Home prison. Pregnant women. Mothers. Dignity.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE NO BRASIL. 1.1
POPULAÇÃO FEMININA PRIVADA DE LIBERDADE. 1.2 PERFIL SÓCIO
DEMOGRÁFICO E REPRODUTIVO. 1.3 NATUREZA DOS CRIMES, TIPO PENAL E
TEMPO DE PENA. 2. INFRAESTRUTURA E GARANTIA DE DIREITOS ÀS MULHERES
PRIVADAS DE LIBERDADE. 2.1 O DIREITO À SAÚDE. 3. O DIREITO À PRISÃO
DOMICILIAR. 3.1 PRISÃO DOMICILIAR PARA GESTANTE E MÃES COM FILHOS
MENORES
DE
12
ANOS. 3.4 HABEAS
CORPUS COLETIVO
N°
143.641/SP. CONCLUSÃO.

INTRODUÇÃO
A liberdade é um direito considerado de 1ª dimensão, amplamente
contemplado na Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) e
aclamado na Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). A
privação deste direito é prevista na legislação penal brasileira, em graus diferentes
de limitação, a depender do crime cometido pelo agente.
Contudo, existem garantias constitucionais para proteção contra abusos
que se impõem na esfera do direito à liberdade, a exemplo do habeas corpus (HC),
que é considerado um dos mecanismos mais importantes do direito brasileiro.
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Em casos específicos também em que a limitação do direito de ir e vir pode
ferir princípios constitucionais, como o da dignidade da pessoa humana e/ou
comprometer outros direitos fundamentais como o da saúde, é previsto a utilização
do HC com o intuito de conceder prisão domiciliar, como é o caso de gestantes e
mães com filhos menores de 12 anos.
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De acordo com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ “O aprisionamento de
mulheres é um fenômeno que tem aumentado significativamente no Brasil nas
últimas décadas, trazendo impacto para as políticas de segurança, administração
penitenciária, assim como para as políticas específicas de combate à desigualdade
de gênero” (BRASIL,2016, p.9).
Cumpre salientar, conforme depreende-se do Levantamento Nacional de
Informações Penitenciárias (INFOPEN), realizado pelo Ministério da Justiça em 2018,
que o sistema penitenciário brasileiro não se estruturou para esta realidade, sendo
poucos estabelecimentos penais exclusivos para o público feminino, além da
precariedade deste sistema e do déficit de vagas. Assim, tem-se agressão real à
dignidade das mulheres privadas5 de liberdade.
Ressalta-se que o Código de Processo Penal Brasileiro (CPP) prevê a
possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, de modo a
cumprir com a restrição cautelar do indivíduo, sem, contudo, submetê-lo ao caos
do sistema carcerário, além de particularizar algumas situações em que deve-se
atentar para o princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito à saúde, dentre
outros aspectos. Dentre as situações particulares requeridas para a concessão da
prisão domiciliar, a lei processual penal, por inovações trazidas pelas leis nº
13.257/2016 e nº 13.769/2018, contempla gestantes privadas de liberdade,
independente da idade gestacional ou situação de risco como era previsto outrora,
e mães com filhos menores de 12 anos.
Neste contexto, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou favorável, em
2018, um habeas corpus coletivo destinado a mulheres privadas de liberdade que
se encontrassem em período gestacional, puerperal e/ou com filhos menores de 12
anos, concedendo então o benefício da prisão domiciliar, em conformidade com
critérios pré-estabelecidos (BRASIL, 2018).
Passados mais de 02 anos da entrada em vigor do Estatuto da Primeira
Infância e mais de 6 meses do habeas corpus coletivo concedido pelo STF, é
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provável que este remédio constitucional não tenha ainda alcançado sua plena
efetividade.
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Nesse diapasão, este artigo objetiva abordar o direito à prisão domiciliar
para gestantes e mães com filhos menores de 12 anos, sob a perspectiva do
princípio da dignidade da pessoa humana e à luz das leis 13.257/2016 e
13.769/2018. Para tanto, utilizou-se da pesquisa bibliográfica, incluindo a busca de
dados em relatórios e sistemas oficiais do Conselho Nacional de Justiça.

1. POPULAÇÃO PRIVADA DE LIBERDADE NO BRASIL
O Brasil tem se revelado um dos países que mais aprisiona pessoas no
mundo, abrigando a terceira maior população privada de liberdade, que de acordo
com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) é de 693.458 presos. Quanto ao regime
estabelecido para cumprimento da pena, 320.583 estão em regime fechado,
112.181 em semiaberto, 9.624, em regime aberto, 245.389 presos provisórios que
aguardam julgamento e 5.681 que cumprem pena em regime domiciliar (BRASIL,
2018).
Para abrigar toda essa população carcerária, de acordo com informações
do CNJ, o Brasil possui 2.633 estabelecimentos prisionais com capacidade para
apenas 412.946 presos, ou seja, a conta não fecha e, por conseguinte, tem-se um
déficit de 287.354 vagas no sistema penitenciário brasileiro, revelando assim a
superlotação que há em nosso País (BRASIL, 2018).
1.1. POPULAÇÃO FEMININA PRIVADA DE LIBERDADE
De acordo com o INFOPEN Mulheres, o Brasil em junho de 2016 contava
com uma população prisional feminina de 42.355, registrando um aumento de
656% em relação aos dados do ano de 2000, enquanto o aumento da masculina foi
de 293% no mesmo período. Esta população está distribuída em 1.418 unidades
prisionais, entre estabelecimentos penais masculinos, femininos e mistos do sistema
penitenciário, os quais dispõem de 27.029 vagas destinadas às mulheres, gerando
assim um déficit de 15.326 vagas, o que equivale 156,7% de taxa de ocupação
(BRASIL, 2018).
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Com esse número de mulheres privadas de liberdade, o Brasil ocupa o 4º
lugar no ranking dos países com maior população prisional feminina, ficando atrás
apenas dos Estados Unidos (211.870), China (107.131) e Rússia (48.478). No que se
refere à taxa de aprisionamento de mulheres, que é medida por 100 mil/habitantes,
o Brasil ocupa o 3º lugar no ranking, com uma taxa de 40,6 mulheres aprisionadas
a cada 100 mil habitantes, ficando atrás do Estados Unidos (65,7) e Tailândia (60,7).
Ou seja, o Brasil é um dos 3 países que mais encarcera mulheres no mundo (BRASIL,
2018).
Ainda sobre a taxa de aprisionamento, dados do período de 2000 a 2016,
revelam um aumento de 455% desta taxa no Brasil, na contramão da Rússia, que
diminuiu 2% no mesmo período e de países como a China (105%), Estados Unidos
(18%) e Tailândia (14%), que tiveram aumento, mas não tão expressivo quanto o
que houve aqui no País (BRASIL, 2018).
Considerando os dados do mesmo levantamento em relação aos homens
privados de liberdade (665.482), temos uma proporção de 5,8% de mulheres
(BRASIL, 2018).
5
Estas mulheres estão inseridas em unidades prisionais precárias, com déficit
de vagas, além de condições por vezes degradantes, sob a ótica da dignidade da
pessoa humana, como cuidados precários de saúde, dentre outros aspectos.
Quanto ao tipo de estabelecimento penal, tem-se que a maioria dos
estabelecimentos penais foram projetados para o público masculino (74%), sendo
7% para o feminino e 16% misto, podendo neste caso destinar alas/celas específicas
para o aprisionamento de mulheres dentro de um estabelecimento originalmente
masculino (BRASIL, 2018).
Neste aspecto, cumpre salientar que a separação por gênero está prevista
na LEP, tendo sido incorporada pela Política Nacional de Atenção às Mulheres em
Situação de Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, como forma de
viabilizar a situação de encarceramento de mulheres em estabelecimentos em que
a arquitetura prisional e os serviços penais foram formulados para o público
masculino e posteriormente adaptados para custódia de mulheres, sendo incapazes
de observar as especificidade de espaços e serviços destinados às mulheres, que
envolvam, mas não se limitam a, atividades que viabilizam o aleitamento no
ambiente prisional, espaços para os filhos das mulheres privadas de liberdade,
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espaços para custódia de mulheres gestantes, equipes multidisciplinares de atenção
à saúde da mulher, entre outras especificidades (BRASIL, 2018).
1.2 PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO E REPRODUTIVO
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De acordo com o INFOPEN, as mulheres privadas de liberdade no Brasil são
em sua maioria solteiras (62%), negras (62%), jovens com faixa etária de 18 a 34
anos (68%), que não acessaram o ensino médio (66%) (BRASIL, 2018).
Sobre o aprisionamento de mulheres, de acordo com a faixa etária, o
levantamento constatou também que mulheres de 18 a 29 anos têm 2,8 vezes mais
a chance de serem presas, se comparadas a mulheres com mais de 30 anos (BRASIL,
2018).
Com relação ao número de filhos, o INFOPEN apontou a dificuldade na
obtenção desta variável, com disponibilidade de informação de apenas 7% do total
de mulheres encarceradas. Destas, 74% têm filhos, sendo que 7% tem 6 ou mais
filhos (BRASIL, 2018).
Quanto ao número de gestante e lactantes, de acordo com o Cadastro
Nacional de Presas Grávidas e Lactantes do CNJ, em janeiro de 2018 havia 500
gestantes e 240 lactantes no Sistema Prisional.
1.3 NATUREZA DOS CRIMES, TIPO PENAL E TEMPO DE PENA
A desigualdade de gênero que acorrenta muitas mulheres aos seus
companheiros, seja por dependência emocional, financeira ou por medo, por vezes
às condenam duplamente, ao passo que se tornam cumplices dos crimes cometidos
por eles.
No Brasil as mulheres cumprem pena por terem cometido, em sua maioria
(62%), crimes relacionados ao tráfico de drogas, ou seja, 3 em cada 5 mulheres
foram encarceradas por crimes desta natureza (BRASIL, 2018).
Quanto ao tempo de pena a ser cumprido, o INFOPEN revelou que a
maioria (69%) das mulheres receberam condenação superior a 8 anos de prisão, o
que implica em regime prisional inicialmente fechado, de acordo com o Art. 33, §2º
do Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940).
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2. INFRAESTRUTURA E GARANTIA DE DIREITOS ÀS MULHERES PRIVADAS DE
LIBERDADE
A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, denominada Lei de Execuções Penais
(LEP), dentre outros aspectos, dispõe sobre os direitos às pessoas privadas de
liberdade, dentre os quais cita-se:
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Art. 40. Impõe-se a todas as autoridades o respeito à
integridade física e moral dos condenados e dos presos
provisórios. Art. 41. Constituem direitos do preso: I –
alimentação suficiente e vestuário; (...) VII – assistência
material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa; (...) X
– visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em
dias determinados; XI – chamamento nominal; XII – igualdade
de tratamento salvo quanto às exigências da individualização
da pena; (...) Art. 43. É garantida a liberdade de contratar
médico de5confiança pessoal do internado ou do submetido
a tratamento ambulatorial, por seus familiares ou
dependentes, a fim de orientar e acompanhar o
tratamento. Parágrafo único. As divergências entre o médico
oficial e o particular serão resolvidos pelo juiz de
execução (BRASIL, 1984).
No que se refere ao direito de visita do cônjuge/companheira (Art. 41, X), o
INFOPEN identificou que 1 em cada 2 unidades femininas não contam com espaços
em condições adequadas à garantia deste direito e apenas 3 a cada 10
estabelecimentos possui a infraestrutura adequada à visita social (BRASIL, 2018).
Acerca do exercício da maternidade no ambiente carcerário, o INFOPEN
buscou informações sobre a existência de celas adequadas para gestantes, bem
como berçário, creche e centro de referência materno-infantil. Neste aspecto,
identificaram apenas 55 unidades no Brasil com cela ou dormitório para gestantes,
o que equivale a 16% do total de unidades prisionais (BRASIL, 2018).
Vale ressaltar que foram informadas 536 gestantes e 350 lactantes no País.
Dentre as gestantes, apenas a metade (269) estavam em unidades com celas
adequadas (BRASIL, 2018).
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Sobre a garantia de estrutura mínima que promova o direito à
amamentação, identificou-se que apenas 14% das unidades femininas ou mistas
contam com espaço adequado, o que inclui berçários e/ou centro de referência
materno-infantil, destinados a bebês com até 2 anos de idade (BRASIL, 2018).
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Já as unidades prisionais do País com espaços destinados a crianças acima
de 2 anos somaram apenas 3%, com capacidade total para 72 crianças (BRASIL,
2018).
2.1 O DIREITO À SAÚDE
A pessoa privada de liberdade não perde o direito constitucional de
atenção à saúde, ou seja, continua a ser considerada usuária do Sistema Único de
Saúde (SUS), é o que dispõe a LEP, no Art. 3º, ao aduzir que “Ao condenado e ao
internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela
lei (BRASIL, 1984).
Portanto, tem-se a limitação da liberdade como consequência do crime
cometido, dentre outros aspectos que ficam comprometidos em decorrência do
encarceramento, porém outros direitos fundamentais, a exemplo do direito à saúde,
não sofrem qualquer alteração e devem ser garantidos na sua
integralidade. Entretanto, é do senso comum os gargalos do sistema penitenciário
brasileiro, como a desassistência material, a precariedade de ações educacionais e
de saúde, além da superlotação, dentre outros, que afrontam garantias
fundamentais.
Especialmente se tratando de mulheres em idade reprodutiva, algumas
especificidades devem ser observadas para adequações estruturais, sob pena de
ferir o direito à saúde e por conseguinte, o princípio à dignidade da pessoa humana.
É o caso da gestação, por exemplo, que requer uma continuidade da atenção em
saúde, com realização de consultas pré-natais de rotina e o acesso ao parto seguro
e humanizado.
Sobre o direito à saúde, a LEP dispõe ainda que,
Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de
caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento
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médico, farmacêutico e odontológico. §2º Quando o
estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover a
assistência médica necessária, esta será prestada em outro
local, mediante autorização da direção do estabelecimento.
§3º Será assegurado acompanhamento médico à mulher,
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao
recém-nascido (BRASIL, 1984).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Analisando este aspecto, o INFOPEN identificou que 84% das mulheres
privadas de liberdade estavam em unidades que contavam com estrutura prevista
no módulo de saúde (BRASIL, 2018).
O Levantamento verificou uma média de 2,3 consultas médicas para cada
mulher privada de liberdade, enquanto a média de consultas por habitante em geral
no Brasil é de 2,77 (BRASIL, 2018).
Sobre os agravos notificáveis que mais acometem mulheres privadas de
liberdade no Brasil, tem-se o HIV como principal causa de notificação (31,0 por mil
5
mulheres privadas de liberdade), seguido da sífilis (27,7), hepatite (8,0), tuberculose
(3,3) e outros (4,3) (BRASIL, 2018).
Cumpre salientar que a notificação é reflexo da capacidade de diagnóstico,
além do cumprimento do dever de comunicar à vigilância epidemiológica o
aparecimento de cada novo caso. Assim, ter um número menor de notificação não
indica necessariamente um dado positivo, outrossim pode relevar falhas para
realização do diagnóstico.
Outro dado relevante apontado pelo INFOPEN é sobre a mortalidade entre
as mulheres privadas de liberdade. Comparando as taxas de mortalidade por
homicídio e suicídio da população feminina brasileira com as das mulheres
encarceradas, identificou-se que 5,7 por 100 mil mulheres privadas de liberdades
foram mortas, enquanto na população feminina em geral essa taxa foi de 4,5.
Quanto ao suicídio a taxa foi de 2,3 por 100 mil mulheres da população feminina
em geral, enquanto para as privadas de liberdade foi de 48,2 por 100 mil mulheres.
Ou seja, uma mulher privada de liberdade tem 20 vezes mais chance de cometer
suicídio se comparado a população feminina em geral (BRASIL, 2018).
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3. O DIREITO À PRISÃO DOMICILIAR
De acordo com Távora e Alencar (2018), a prisão domiciliar é tida como
medida cautelar de cerceamento da liberdade, dando lugar à prisão preventiva
sempre que esta não seja recomendada em cadeia pública, quando se tratar de
preso provisório, ou em prisão especial, para aqueles com prerrogativa de lei, por
condições relacionadas à idade e à saúde do agente, particularizando assim as
situações que requeiram o olhar humanitário à luz do princípio dignidade da pessoa
humana.
Para Marcão (2017), a prisão domiciliar cumpre com a restrição da liberdade
do apenado sem submetê-lo às mazelas do sistema carcerário, invoca questões
humanitárias à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e do direito à
saúde, ao particularizar situações, contribui para a redução da população carcerária
e, por conseguinte, gera economia ao erário público.
Esta medida cautelar foi incluída ao Código de Processo Penal Brasileiro
(CPP), por meio da Lei n. 12.403, de 4 de maio de 2011 e de acordo com o Art. 317
“(...) consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só
podendo dela ausentar-se com autorização judicial (BRASIL, 2011).
É cabível de acordo com o rol taxativo de condições apontadas pelo Art.
318 do CPP, a saber:
Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar
quando o agente for: I - maior de 80 (oitenta) anos; II extremamente debilitado por motivo de doença grave; III imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6
(seis) anos de idade ou com deficiência; IV - gestante
(alterado pela Lei nº 13.257/2016); V-mulher com filho de até
12 (doze) anos de idade incompletos (acrescentado pela Lei
nº 13.257/2016); VI – homem, caso seja o único responsável
pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade
incompletos. (acrescentado pela Lei nº 13.257/2016)
Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova
idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo (BRASIL,
2011 e 2016).
Assim, como se observa, houve alteração promovida em 2016 pela Lei nº
13.257, então denominada Estatuto da Primeira Infância, que ampliou o inciso IV
para contemplar gestantes de um modo geral, o que antes previa-se a prisão
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domiciliar apenas para gestantes a partir do 7º mês de gravidez ou que tivesse sido
diagnosticada com gravidez de alto risco. Além disso foram acrescentados os
incisos V e VI, que prever esta medida cautelar, respectivamente, para mães e pais
com filhos menores de 12 anos, sendo para este requerido que seja o único
responsável pelos cuidados do filho.
3.1 PRISÃO DOMICILIAR PARA GESTANTE E MÃES COM FILHOS MENORES DE
12 ANOS
Como visto, o CPP em seu Art. 318, IV, alterado pelo Estatuto da Primeira
Infância, prevê a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando o
agente for gestante (BRASIL, 2016).
De acordo com Távora e Alencar (2018), este critério independe do tempo
de gestação ou do grau de risco da gravidez. Cumpre salientar que antes do referido
Estatuto entrar em vigor, apenas as mulheres com gestação a partir do 7º mês ou
aquelas que tinham a gravidez classificada como de alto risco poderiam ter prisão
domiciliar concedida com base neste critério.
A ampliação para contemplar todas as gestantes, funda-se na necessidade
de ofertar atenção integral em saúde, que requer cuidados especiais para a
5 prejudicada em virtude da estrutura inadequada
condição de gravidez, atualmente
das unidades prisionais brasileiras.
Vale ressaltar que o Ministério da Saúde classifica a gestação em risco
habitual e alto risco. Sendo a primeira passível de cuidados, integralmente, por
equipe de atenção primária e a segunda com consultas complementares em serviço
de referência em alto risco (BRASIL, 2012).
Outra situação prevista no Código de Processo Penal, que também foi
alterada pelo Estatuto da Primeira Infância é para mulheres privadas de liberdade
que têm filhos de até 12 anos incompletos. Neste aspecto, ressalta-se que a
inovação trazida pelo referido Estatuto tem como foco garantir direitos das crianças.
Para Távora e Alencar (2018), a norma não exige que a mulher seja a única
responsável pelos cuidados com o filho, como é exigido do homem. Por outro lado,
exige-se comprovação de residência comum com filho de até 12 anos incompletos.
Outro aspecto é que deve ser avaliado se a unidade prisional conta com
estrutura adequada para cuidados maternos ao menor de 12 anos e em caso
afirmativo não será concedido o benefício da prisão domiciliar. Porém, a realidade
tem revelado ambientes totalmente inadequados a este público. Neste sentido
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tem-se recomendado pela prisão domiciliar sempre que se verifique manutenção
do vínculo materno ao menor de 12 anos.
Ainda no plano legislativo, no contexto da prisão domiciliar, a recém
publicada Lei nº 13.769, de 19 de dezembro de 2018, trouxe alterações importantes
na legislação processual e de execução penal, bem como na Lei de Crimes
Hediondos (Lei nº 8.072/1990), ao passo que estabelece a substituição de prisão
preventiva por prisão domiciliar para gestantes, mãe ou responsável por crianças
ou pessoas com deficiência, além de disciplinar o regime de cumprimento de pena
privativa de liberdade de condenadas na mesma situação.
Depreende-se do referido diploma legislativo que, ao alterar o art. 2º, §
2º da Lei de Crimes Hediondos submetendo-o à observância ao disposto nos §§ 3º
e 4º do art. 112 da Lei de Execução Penal, há uma redução considerável do tempo
exigido para progressão de regime, passando de 2/5 em caso de réu primário e 3/5
se reincidente, para 1/8 da pena em caso de mulheres encarceradas que se
enquadrem nos requisitos descritos anteriormente.
3.2 HABEAS CORPUS COLETIVO N° 143.641/SP
Sob relatoria do Ministro Ricardo Lewandovski, a 2ª Turma do STF julgou
em 20 de fevereiro de 2018 o HC nº143.641/SP, concedendo ordem para determinar
a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar a todas as mulheres
gestantes, puérperas ou mães de filhos menores de 12 e/ou deficientes sob sua
guarda, excluindo deste benefício mulheres privadas de liberdade que cometeram
crimes mediante violência ou grave ameaça contra seus descendentes ou, em
situações excepcionais que impedisse a substituição por meio de fundamentação
judicial apropriada (MENDES, 2018).
Foi invocado na decisão, dentre outros aspectos, a finalidade do HC como
remédio processual para prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis, neste
sentido justificado também pela grande demanda de processos na contramão do
baixo número de juízes para julgá-los, o que compromete a razoável duração do
processo, bem como a efetivação do princípio da prestação jurisdicional. Também
o Estatuto da Primeira Infância foi fundamento para a legitimidade ativa do HC, no
que se refere aos critérios para concessão do benefício. Outro aspecto relevante foi
atribuído à necessidade de soluções de caráter humanitário como enfrentamento à
“cultura do encarceramento” no Brasil, com imposição irrazoável de prisões
provisórias a mulheres pobres e vulneráveis (BRASIL, 2018).
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Buscando pactos internacionais seguidos pelo Brasil, no relatório consta
também a menção ao Objetivo nº 5 de Desenvolvimento do Milênio e de
Desenvolvimento Sustentável. Para este o objetivo é no sentido de alcançar a
igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas e para aquele
objetivo trata-se de melhorar a saúde da gestante (BRASIL, 2018).
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O Relatório buscou fundamentação também nas Regras de
Bangkok, estabelecidas pelas Nações Unidas para o tratamento de mulheres presas
e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras (BRASIL, 2018).
Essas Regras propõem olhar diferenciado para as especificidades de gênero
no encarceramento feminino, tanto no campo da execução penal, como também
na priorização de medidas não privativas de liberdade, ou seja, que evitem a entrada
de mulheres no sistema carcerário (BRASIL, 2016).
Dentre as regras previstas no documento elaborado pelas Nações Unidas,
ressalta-se a seguir aquelas mais atinentes a este estudo:
Regra 52 – 2. Antes ou no momento de seu ingresso,
deverá ser permitido às mulheres responsáveis pela guarda
de crianças tomar as providências necessárias em relação a
elas, incluindo a possibilidade de suspender por um período
razoável a medida privativa de liberdade, levando em
consideração o melhor interesse das crianças. Regra 3 – 1. No
momento do ingresso, deverão ser registrados o número e os
dados pessoais dos/as filhos/as das mulheres que ingressam
nas prisões. Os registros deverão incluir, sem prejudicar os
direitos da mãe, ao menos os nomes das crianças, suas idades
e, quando não acompanharem a mãe, sua localização e
situação de custódia ou guarda. Regra 5 - A acomodação de
mulheres presas deverá conter instalações e materiais
exigidos para satisfazer as necessidades de higiene específicas
das mulheres, incluindo absorventes higiênicos gratuitos e um
suprimento regular de água disponível para cuidados
pessoais das mulheres e crianças, em particular mulheres que
realizam tarefas na cozinha e mulheres gestantes, lactantes ou
durante o período da menstruação. Regra 23 - 1) Nos
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estabelecimentos penitenciários para mulheres devem existir
instalações especiais para o tratamento das reclusas grávidas,
das que tenham acabado de dar à luz e das convalescentes.
Desde que seja possível, devem ser tomadas medidas para
que o parto tenha lugar num hospital civil. Se a criança nascer
num estabelecimento penitenciário, tal fato não deve constar
do respectivo registro de nascimento. 2) Quando for
permitido às mães reclusas conservar os filhos consigo,
devem ser tomadas medidas para organizar um inventário
dotado de pessoal qualificado, onde as crianças possam
permanecer quando não estejam ao cuidado das mães. Regra
26 - Será incentivado e facilitado por todos os meios razoáveis
o contato das mulheres presas com seus familiares, incluindo
seus filhos/as, quem detêm a guarda de seus filhos/as e seus
representantes legais. Quando possível, serão adotadas
medidas para amenizar os problemas das mulheres presas em
instituições distantes de seus locais de residência. Regra 42 2. O regime prisional deverá ser flexível o suficiente para
atender às necessidades de mulheres gestantes, lactantes e
mulheres com filhos/as. Nas prisões serão oferecidos serviços
e instalações para o cuidado das crianças a fim de possibilitar
às presas a participação em atividades prisionais. 3. Haverá
especial empenho na elaboração de programas apropriados
para mulheres gestantes, lactantes e com filhos/as na prisão
(BRASIL, 2016, p.20-31).
Vale ressaltar que o Governo Brasileiro assumiu o compromisso
internacional com as Regras de Bangkok. De acordo com o CNJ (2018), o problema
do encarceramento feminino requer abordagem estratégica sob o viés da redução
no aspecto provisório, sem prejuízo do reconhecimento da necessidade de políticas
públicas de alternativas à aplicação de penas de prisão às mulheres. Por fim,
ressalta-se que estas regras apontam para a necessidade de priorização de solução
judicial mais favorável à utilização de alternativas penais ao encarceramento, em
especial quando ainda não houve trânsito em julgado da decisão condenatória.
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Neste contexto, apesar de não haver dados oficiais acerca do número de
mulheres que já foram contempladas com o HC coletivo concedido pelo STF,
acredita-se que este remédio constitucional tem produzido efeitos para muitas
delas, conforme pode se inferir a partir dos dados fornecidos pelo Cadastro
Nacional de Presas Grávidas e Lactantes do CNJ. Ressalta-se que neste cadastro não
consta o número de mulheres gestantes ou lactantes que cumprem prisão
domiciliar, considerando que elas não estão custodiadas no sistema prisional
(BRASIL, 2019).
Tendo como referência outubro de 2018, data de concessão do HC coletivo
pelo STF, em que havia um total de 465 mulheres nestas condições, verifica-se uma
discreta redução nos 02 meses subsequentes (461 e 407, respectivamente), com
ligeiro aumento em janeiro de 2019 (414) e queda acentuada a partir de fevereiro
de 2019, sendo que em abril deste ano consta um total de 179 mulheres gestantes
e lactantes, o que representa uma queda de 61,05%.
CONCLUSÃO
5

Percebe-se que o instituto da prisão domiciliar para gestantes e mães com
filhos menores de 12 anos, se configura como importante dispositivo de efetivação
do princípio da dignidade da pessoa humana, em face da crescente população
carcerária feminina, que se coloca na contramão da precária estrutura física e
organizacional que permeia o sistema carcerário brasileiro.
É evidente que as inovações legislativas recentes foram impulsionadas pelas
discussões no campo dos direitos humanos, como é o caso das Regras de Bangkok,
mas também pela necessidade de uma resposta por parte do poder público à
problemática que envolve o aprisionamento de mulheres, que por especificidades
biopsicossociais, sofrem as mais diversas violações pela ineficiência do sistema
penitenciário brasileiro. Violações estas que alcançam também seus filhos
comprometendo o pleno desenvolvimento, por vezes aprisionando e submetendoos aos horrores das prisões.
Apesar de não haver informações oficiais acerca do número de mulheres
que foram contempladas com o instituto da prisão domiciliar após a concessão
dohabeas corpus coletivo pelo STF, em 2018, os dados disponibilizados
no Cadastro Nacional de Presas Grávidas e Lactantes do CNJ apontam queda no
número de gestantes e lactantes presas, nos meses subsequentes ao referido
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remédio constitucional, alcançando uma redução de 61,05% no mês de abril de
2019. Assim, é possível depreender que este resultado pode ter sido influenciado
pelo HC, contudo, excluindo-se aquelas que não apresentam requisitos legais para
o mencionado benefício, é provável que não tenha ainda produzido efeito para
todas as mulheres. Outra ponderação a ser feita é que o cadastro não contempla o
número de mulheres com filhos menores de 12 anos, dificultando uma análise mais
próxima da realidade.
Ademais, conforme escreveu o poeta Carlos Drummond de Andrade (19021987), “As leis não bastam, os lírios não nascem das leis”. Portanto, há que se
cumprir efetivamente o HC coletivo concedido pelo STF, na perspectiva de garantir
o benefício da prisão domiciliar a cada gestante e a cada mulher com filhos menores
de 12 anos que se enquadrem nos critérios pré-estabelecidos e, por conseguinte,
evitar que as crianças fiquem desprovidas do cuidado materno pelo
encarceramento de suas genitoras. Deste modo, o Estado tem a oportunidade de
mostrar a estes pequenos brasileiros a sua face generosa, zelando pela dignidade
da pessoa humana desde a mais tenra idade.
Por fim, espera-se que os achados deste estudo possam contribuir para
reflexões acerca de algumas das questões mais centrais relacionadas ao princípio
da dignidade da pessoa humana de mulheres privadas de liberdade, podendo
subsidiar a implementação de políticas públicas no âmbito da segurança pública e
da saúde.
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RESUMO: Neste trabalho, busca-se expor e demonstrar o direito que o preso
possui em relação à sua dignidade humana, quando este último se encontra
cumprindo algum tipo de pena de privativa de liberdade, foi abordado também o
panorama atual do sistema carcerário brasileiro e possíveis medidas que possam
solucionar o problema explanado. Primeiramente, analisaremos o sistema
carcerário brasileiro desde sua criação até os dias atuais. A seguir, abordaremos os
efeitos da pena oriunda dos crimes praticados pelos condenados, as formas de
ressocialização e reeducação do preso, a crise no sistema prisional brasileiro atual,
o sistema prisional brasileiro frente à dignidade humana do preso, e por fim, a
privatização no sistema carcerário brasileiro. A forma de explanar é baseada através
de fontes de pesquisa bibliográfica.
Palavras–chave: Sistema Prisional; Crise; Ressocialização; Dignidade Humana.
ABSTRACT: In this work, the aim is to expose and demonstrate the prisoner's right
to human dignity, when the prisoner is serving some kind of custodial sentence, and
the current panorama of the Brazilian prison system and possible measures to solve
the problem. First, we will analyze the Brazilian prison system from its inception to
the present day. In the following, we will focus on the effects of the sentence
imposed by the convicted persons, the re-socialization and re-education of the
prisoner, the crisis in the Brazilian prison system, the Brazilian prison system against
the prisoner's human dignity, and, finally, Brazilian prison system. The explanatory
form is based on bibliographic research sources.
Keywords: Prison system; Crisis; Ressalization; Human dignity.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. Sistema prisional brasileiro. 2. Os efeitos da pena. 3.
Ressocialização e reeducação do preso. 4. Crise no sistema prisional brasileiro. 5. O
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INTRODUÇÃO
O tema a ser abordado no presente trabalho originou-se do momento em
que o sistema carcerário brasileiro atual atingiu seu ponto crítico, combinando uma
infraestrutura insuficiente e precária, superlotação e falta de apoio profissional o
que gera a não recuperação e ressocialização do apenado para voltar a
desempenhar suas funções na sociedade.
De início, esse trabalho procura explorar e entender a sistemática do
sistema prisional brasileiro, a aplicação da pena e os mecanismos utilizados para a
ressocialização do interno, bem como, os efeitos da referida pena e como esse
sistema auxilia na reeducação e ressocialização do preso.
Em seguida, traremos os aspectos relevantes da crise atual do sistema
prisional brasileiro e a sua conduta frente à dignidade humana do preso.
O objetivo geral é elucidar a sociedade sobre a crise em que vivemos
quanto ao encarceramento em 5massa produzido no Brasil, e como essa situação
reflete na vida do detendo, de sua família e da sociedade em geral.
O objetivo específico é buscar soluções para o problema enfrentado, como
por exemplo, a privatização do sistema carcerário brasileiro.
1.Sistema Carcerário Brasileiro
A criminalidade e a segurança pública são questões bastante polêmicas no
Brasil, porque o Estado falha em proteger sua população e em garantir seus direitos
através de medidas para prevenir e combater a violência em suas diversas esferas.
Sobre esse assunto Martins (2008), nos diz:
Desde a década de 1980, os níveis da violência e da
criminalidade
no
Brasil
aumentaram
contínua
e
significativamente, especialmente nas maiores áreas urbanas.
Este fenômeno, cujas causas são diversas e, em certa medida,
controversas, transformou- se num dos problemas mais
discutidos pela sociedade brasileira. Todos os dias, o país
assiste nas telas de televisão a multiplicação de episódios
dramáticos de violência no campo, nas favelas e nas periferias
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urbanas. Consequentemente, adquire proporções enormes a
sensação de insegurança entre os moradores dos bairros
pobres e de classe média, nos quais as pessoas falam não só
dos criminosos que transgridam as leis, mas também que a
justiça não funciona, a polícia falha e desrespeita a lei.
(MARTINS, 2008).
Em nosso país, o encarceramento não significa mais a justiça cumprida, ao
analisarmos que a maioria senão a totalidade dos criminosos condenados que irão
cumprir sua pena por meio de um regime fechado, mesmo que no início da mesma,
serão cerceados de sua liberdade, porém sem nenhum sistema que garanta ou
promova sua recuperação, a fim de que após o cumprimento de suas penas, esses
cidadãos possam retornar a viver em sociedade, sem oferecer riscos às outras
pessoas, passando a trabalharem honestamente para obterem seu sustento.
As causas deste problema são bem simples, o nosso conjunto de leis civis
e penais estão obsoletos, não englobam os crimes cometidos nos dias de hoje e
não promovem uma punição adequada afim de recuperar o cidadão criminoso e
transformá-lo em um cidadão de bem. As penas aplicadas através desses conjuntos
de leis têm mais êxito em torturar os condenados do que em ressocializá-los e isso
ocorre devido ao estado arcaico das instituições prisionais combinado com a
demora que o sistema judiciário leva para a conclusão de um processo criminal.
Nos primórdios o encarceramento tinha a função de manter as pessoas que
aguardavam seu julgamento provisoriamente apartadas da sociedade, as prisões
não eram utilizadas para o cumprimento da pena. Posteriormente, com o objetivo
de diminuir a crueldade e a violência física, por meio de confissões públicas como
eram feitas, as cadeias começaram a servir para a reclusão e isolamento do acusado
como forma de punição.
Relata que a formulação de um sistema carcerário
brasileiro foi a solução encontrada para o problema de
punições marcadas pelas agressões físicas como a de morte,
até então empregadas. Estes não eram mais aceitos em
respeito aos direitos humano, precisava-se garantir a
proteção da sociedade. Nucci (2012)
Todavia desde os estudos que iniciaram uma análise sobre este sistema
recém-inaugurado – já possuiam conclusões negativas e nada animadoras. Por
exemplo, Coelho (2005), em 1980, ao estudar o sistema penitenciário do Rio de
Janeiro já mostrava que este havia alcançado “o seu grau mais alto de
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deterioração”.O fracasso do sistema só não ocorreu logo em seu início por conta
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das soluções irregulares condicionadas à mascarar a omissão do Estado com os
cuidados com o preso.
Com o passar dos anos não houve mudanças significativas, no ano de 2007,
foi realizado em parceria pelo Departamento Penitenciário Nacional (DPN) e o
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), um levantamento que quantificava o número
total de presos no Brasil em 422.393. Este número aumentaria 8,8% no ano seguinte,
com 4561.219, e 4,9% em 2009, chegando aos 473.626. Nos dias de hoje estima-se
que este número fique próximo ou mesmo ultrapasse os 500.000. Nesse ritmo, a
estimativa é a de que em uma década este número dobre.
A situação se mostra mais assustadora com os dados de que os mandados
de prisão já expedidos e não cumpridos ultrapassam os 500.00, por mês temos por
volta de 10.000 pessoas detidas, e a porcentagem de efetivação desses mandados
não chega a 10%. Os detidos encarcerados em delegacias somam quase 60.000 por
conta das penitenciárias não comportarem todo esse contingente. E se a polícia
chegasse à eficiência pretendida no cumprimento destes mandados, a superlotação
ficaria ainda muito maior.
5 posição no ranking das maiores populações
O Brasil está na terceira
carcerárias do mundo, sendo ultrapassado apenas por Estados Unidos e China, com
2,3 milhões e 1,7 milhões de presos, respectivamente. Dos 500 mil aprisionados em
solo brasileiro, apenas 56% estão cumprindo pena por terem sido condenados. 44%
estão presos provisoriamente, os quais não tiveram ainda seus processos julgados.
O sistema prisional brasileiro encontra-se num déficit de 180.000 vagas por possuir
capacidade apenas para 320.000 presos.
Os valores gastos com os presos são expressivamente altos, em média, cada
preso custa cerca de R$1.500,00 aos cofres públicos por mês. Os aprisionados em
nosso país são constituídos por 93,4% de homens, e apenas 6,6% de mulheres, em
sua maioria jovens entre 18 e 29 anos, com baixo nível de escolaridade, sem
profissão definida, com muitos filhos, e afrodescendentes. Essa população
carcerária dilatada na maioria das vezes está nessa situação por cometerem crimes
contra o patrimônio (por volta de70%), e tráfico de entorpecentes (cerca de 22%),
e o período de pena desse grupo maior é em média de quatro anos.
Ao analisarmos o objetivo do regime carcerário que é a punição e tentativa
de recuperação do indivíduo que tenha cometido um ato que causou danos
maiores ou menores à outrem e desrespeito as leis, concluímos que isso se tornou
mera tese, já que a eficácia da punição prisional vem sido fortemente questionada
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pelo enorme número de reincidência dos que saem após terem cumprido suas
penas. Em nosso país, toda reflexão sobre o sistema penal e judiciário nos leva à
conclusão de que ambos são ineficazes e ineficientes, e estão com sua falência auto
decretada.
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2.Os Efeitos da Pena
O juiz após condenar uma pessoa pela prática de um ilícito penal, impõe a
sanção penal prevista na lei, podendo ser de prisão simples, detenção, reclusão,
restritivas de direitos e multa. Essa condenação carrega efeitos tanto de natureza
extrapenal como de caráter penal, e este possui inúmeros efeitos penais
secundários, como revogar sursis, reabilitação, gerar reincidência que estão
dispostos no Código Penal.
Analisando o artigo 91 do Código Penal:

Art. 91. São efeitos da condenação:
I – tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado
pelo crime;
II – a perda em favor da União, ressalvado o direito do
lesado ou de terceiro de boa-fé:
a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em
coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção
constitua fato ilícito;
b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor
que constitua proveito auferido pelo agente com a prática
do fato criminoso.
§1º. Poderá ser decretada a perda de bens ou valores
equivalentes ao produto ou proveito do crime quando estes
não forem encontrados ou quando se localizarem no
exterior.
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§2º. Na hipótese do § 1º, as medidas assecuratórias
previstas na legislação processual poderão abranger bens ou
valores equivalentes do investigado ou acusado para
posterior decretação de perda.
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Entendemos que nele estão dispostas as consequências extrapenais
genéricas da condenação transitada em julgado, nessa ocasião o juiz está
dispensado de fundamentá-la ao proferir a sentença penal condenatória.
ROGÉRIO GRECCO defende que o juiz deverá fundamentar adequadamente
sua decisão ao fato. O artigo 91 do CP, para o doutrinador, traz exemplos do
pensamento defendido por ele: o confisco, é media extrema, excepcional, e dessa

forma deve ser cuidada, somente tendo aplicação quando o julgador tiver a
convicção de que os produtos, bens e valores são provenientes da prática de crime.
Ainda sobre o artigo 91 do CP, podemos encontrar em seus incisos, dois
efeitos da condenação: o de tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado
pelo crime e a perda, em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de
5
terceiro de boa-fé, de instrumentos e produtos do crime, valor e reparação do dano.
A condenação penal, depois que se torna irrecorrível, faz coisa julgada na
esfera cível, para que o dano seja reparado. Contem a característica de titulo
executivo, que proporciona ao ofendido o poder de reclamar a indenização civil
sem que o condenado pelo crime possa provar a não existência do crime ou sua
responsabilidade por ele.
Esse valor do dano na parte cível é quantificado pelo dano material e
também pelo dano moral, conforme a Súmula 37 do STJ: São cumuláveis as
indenizações por dano material e dano moral oriundos do mesmo fato. A segunda
parte do mesmo artigo comenta sobre a apreensão de instrumentos do crime, dos
produtos e dos bens de valor que foi obtido pelo agente em proveito ou com os
lucros da prática do crime.
O artigo não dispõe sobre os instrumentos de contravenção penal, com
isso, não podem ser incluídos no artigo 91 do Código Penal, alínea “ a”. O produto
do crime e também o seu lucro, poderão ser confiscados pela União, salvo os
direitos da vítima e do terceiro de boa-fé. Conforme nos traz FERNANDO CAPEZ,
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O produto do crime deverá, primeiramente, ser
restituído ao lesado ou ao terceiro de boa-fé, devendo a
União realizar o confisco somente depois, caso permaneça
ignorada a identidade do dono ou se não reclamado o bem
ou valor no momento adequado.
O artigo 92 do CP, aborda as medidas extrapenais específicas, porque são
aplicadas apenas em certos crimes e dependem de sentença condenatória que
tenha declarado e fundamentado a necessidade dessa medida para a adequação
do condenado.
CEZAR ROBERTO BITTENCOURT analisa as hipóteses do
inciso I do art. 92 do CP da seguinte maneira: não se destinam

exclusivamente
aos
chamados
crimes
funcionais
(arts. 312 a 347 do CP), mas a qualquer crime que um
funcionário público cometer com violação de deveres que a
sua condição de funcionário impõe, cuja pena de prisão
aplicada seja igual ou superior a um ano, ou, então, qualquer
crime praticado por funcionário público, cuja pena aplicada
seja superior a quatro anos.
A primeira alínea do Inciso I do referido artigo, traz a perda da função, cargo
público ou mandado eletivo na hipótese da aplicação da pena privativa de liberdade
por período maior ou igual a um ano, e também nos crimes praticados pela violação
de dever com a Entidade Pública, ou com abuso de poder.
Mesmo não importando o tipo de infração penal, caso o agente for
condenado a uma pena privativa de liberdade maior do que quatro anos, poderá
ser decretada a perda do seu cargo ou função pública, conforme a leitura da
alínea b do artigo 92 do CP.
O código penal busca proteger os incapazes que se encontram sob a
autoridade dos pais, tutores ou curadores. Por isso, o agente que comete crime
doloso, porém está no exercício do pátrio poder, pode ser declarado incapacitado,
independente da quantidade da pena, para que continue exercendo sua função e
cuidando dos que dependem dele, conforme nos mostra o Inciso II do art. 92 do
CP. Ainda no artigo 92, o inciso III, contem o efeito extrapenal específico da
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condenação, por exemplo, a inabilitação do direito de dirigir veículo, quando o
mesmo foi utilizado para cometer um crime doloso.
Portanto, esses efeitos extrapenais específicos, mesmo quando preenchem
os pressupostos, não são automaticamente adicionados pela condenação, eles
precisam estar presentes e fundamentados na sentença.
3. Ressocialização e Reeducação do Preso
Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

O cumprimento de uma pena pelo condenado só é satisfatório, no contexto
da pena privativa de liberdade, quando houver uma superação dos conflitos através
de seus direitos com a religação dos vínculos com a sociedade. E para que isso seja
alcançado é necessário ações de integração social combinadas com intervenções
políticas e técnicas, que tenham efeito durante e após o cumprimento da pena a
fim de diminuir as sequelas deixadas pelo sistema prisional.
A reinserção do preso na sociedade objetiva a retomada da vida em
sociedade e também a máxima diminuição dos índices de reincidência. Portanto, é
5
preciso que haja ações que amenizem
logo nos primeiros dias de liberdade os
problemas trazidos pela falta de moradia, locomoção, higiene e alimentação. Já que
esses fatores são cruciais para evitar a reincidência, quando a pessoa sai da unidade
carcerária e não acha maneira de se manter, a porcentagem de reincidência tende
a aumentar significativamente, pois a busca pela prática de um novo crime é
sedutora. O Departamento Penitenciário Nacional traz em suas condutas de
gerenciamento que os programas para a reintegração social devem conter alguns
fundamentos básicos, como: o aprendizado que não tiveram até o ensino médio
combinado com o ensino profissionalizante dos encarcerados no sistema prisional
brasileiro.
Esse processo tem como objetivo a elevação da escolaridade e a educação
profissional, para obtenção de um trabalho que gere meios para o sustento após a
reinserção na sociedade, com a preparação do encarcerado para ingresso no
mundo do trabalho após o cumprimento da pena privativa de liberdade,
abrangendo também as mulheres que cumprem pena em privação de liberdade; e
a ajuda ao preso que está internado, ao egresso e aos seus dependentes com a
criação de meios para que os dependentes e familiares, possam terem a sua
autonomia.
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A inserção dos beneficiários nos programas de políticas públicas de
governo unida às ações de organizações privadas e públicas, em período
permanente, que possuam o objetivo de promover atendimento aos beneficiários,
nas esferas jurídicas, materiais, religiosas, sociais, educacionais, e com ênfase à
saúde ao egresso, posteriormente a criação do Plano Nacional de Saúde no Sistema
Penitenciário, é uma forma de complementar e dar respaldo quanto a devolução
do ex-infrator para a vida em sociedade.
O grande problema das prisões é a pouca infraestrutura das instalações e
da assistência aos presos. Devido à essa carência é muito difícil recuperar todos os
apenados, e toda essa situação no sistema prisional do brasil, fez com que um
projeto chamado “Começar de Novo” fosse criado pelo Conselho Nacional de
Justiça em conjunto com a sociedade. Esse programa foi instituído pela Resolução
n. 96/2009, contendo a função de reinserir socialmente a pessoa que acabou de
deixar o sistema carcerário no mercado de trabalho. O CNJ manteve a
sistematização de ações educativas e laborais como prioridade, a fim de reinserir
socialmente o preso e aqueles que cumprem medidas alternativas, tornando a LEP
mais funcional.

“Por isso, ainda que a punição e encarceramento sejam
necessárias para assegurar a proteção e a justiça as
sociedades modernas precisam ir além, fazendo o possível
para reinserir os condenados no trabalho produtivo, tanto
dentro como fora dos presídios.[...] A estratégia de combater
a reincidência pela inserção no trabalho tem fundamentos. O
trabalho tem-se revelado como um dos fatores mais efetivos
para reconstruir a dignidade da pessoa e para sua
reintegração na família e na sociedade. Isso vale tanto para o
período do cumprimento da pena como para os tempos de
liberdade”. (PASTORE, 2011, p.31).
Um exemplo dos vários métodos que são utilizados para facilitar a
reinserção no mercado de trabalho, do agente que violou a norma penal, são as
instituições de intermediação, pois elas constroem a ligação entre as empresas e os
presídios com o objetivo de preparar os empresários e os detentos.
Podemos encontrar em nosso país numerosas organizações que se
dedicam totalmente para a reintegração desses ex-presidiários no trabalho. Na
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maior parte dos casos, o trabalho está focado nas necessidades básicas dos que
deixam as prisões.
Outras entidades priorizam suas ações nos presídios logo nos primeiros
dias depois que o preso é liberado. Seu funcionamento conta com o auxílio de
assistentes sociais, advogados e profissionais da área de psicologia. Há também
uma conjugação com o trabalho no campo religioso, com padres e leigos. Todo
esse trabalho é realizado com as famílias e dependentes dos detentos, e com eles
mesmos.
É importante também dar destaque às entidades que mesmo sem trabalhar
diretamente com as empresas, alocam ex-apenados em trabalho remunerados e
produtivos. Elas priorizam as profissões que se adequam ao nível educacional de
cada interno que está nesta fase de reabilitação.
Como já foi abordado anteriormente as condições em que estão os presos
são muito precárias, fazendo com que seus direitos fiquem prejudicados pela falta
de estrutura do sistema prisional. Toda essa situação confirma o que prega a teoria
agnóstica da pena, ou seja, a incapacidade
de promover a ressocialização de quem
5
comete crimes para o meio social.
O principal objetivo é a humanização no momento de aplicar as penas,
modelando o sistema prisional para que este consiga êxito na sua finalidade
principal que é a de ressocializar o infrator, porque o aumento do sofrimento não
previsto em lei precisa ser justificado pela conquista do objetivo buscado pelo
sistema de aplicação das penas, do contrário não acrescenta em nada no
crescimento moral do apenado.
Precisamos compreender que a segurança pública em conjunto com a paz
social não será obtida pelo enrijecimento das penas e muito menos pela
criminalização das condutas, a situação crônica que se instalou no Brasil desde o
momento da implementação do regime prisional atual deriva de muitos fatores,
entre eles, os relacionados à cultura, à sociedade e à economia.
E infrutuosidade do Estado relacionada aos serviços como assistência
jurídica, social, médica, de alimentação e higiene em união com a deficiência no
número de vagas nas unidades que precisam ser oferecidos aos presos dentro do
local onde estes cumprem suas condenações, contribui e muito para não
reabilitação tanto no período em que o preso está cumprindo a pena, como quando
o mesmo é colocado em liberdade.
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É necessário que a sociedade mantenha contato com o preso durante o
cumprimento de sua condenação, para que mude o conceito sobre o mesmo, e
fazendo que o apenado deixe de ser excluído da sociedade como se não existisse,
com isso a sua reinserção no convívio social se tornará mais eficaz. Porque a mesma
sociedade que acompanhou a reclusão do preso, poderá enxergar sua evolução,
ajudar e acompanhar a sua reintegração à comunidade de forma plena e efetiva.
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4. Crise no sistema prisional brasileiro
O nosso Sistema prisional brasileiro se encontra atualmente ineficiente,
trazendo problemas caóticos para a sociedade. Há várias dificuldades e deficiências
evidenciadas no cumprimento das penas de prisão, como a infraestrutura prisional,
superlotação carcerária, ou ociosidade obrigada do preso, o ambiente favorável à
agressão, o grande consumo de drogas, alto índice de reincidência. Não tendo
como negar que um dos problemas mais latentes na sistemática carcerária é a
questão da falta de infraestrutura dos estabelecimentos prisionais e a superlotação.
Sem dúvida alguma o nosso sistema prisional brasileiro é o maior da
América Latina e ficando entre os três maiores do mundo. O Brasil possui mais de
704.395 mil pessoas presas, ficando atrás apenas da China (1,6 milhão) e dos EUA
(2,1 milhão) em população carcerária. As prisões do país têm uma taxa de ocupação
de 178.6% – ou seja, elas têm capacidade para receber somente a metade do
número de presos, tendo um déficit de vagas de 288 mil detentos. E os números
vem aumentando de formas estridente uma análise influenciada pelo alto ritmo de
crescimento da população carcerária no Brasil, viu que: entre 2000 e 2015, enquanto
os EUA aumentaram em 14% sua população carcerária, no Brasil houve uma alta de
aproximadamente 170%. A Lei de Execuções Penais prevê que os detentos sejam
mantidos em celas individuais, porém isso não acontece normalmente cada cela é
utilizada por dez presos ou mais. Infelizmente a superlotação reflete diretamente
nas rebeliões e fugas de presos. Estes não possuindo um mínimo de condições de
sobrevivência nas prisões procuram fugir. E doenças como sarna, HIV, tuberculose
e sífilis são comuns em presídios brasileiros, resultando em isolamentos de detentos
infectados e raramente isso acontece pelo fato da superlotação, resultando em
outros detentos contaminados.
Em meio a todos esses problemas, e não menos importante, temos a
precária infraestrutura prisional. Presídios mal arquitetados contribuem para
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construções escuras e sombrias, facilitando a sobrevivência de diversos insetos e
conta também com pouca ventilação. Faltando colchões, roupas de cama,
vestimentas e produtos de higiene pessoal, tornando a vivencia escassa. Os
sistemas hidráulicos e elétricos geralmente estão totalmente danificados. Em muitas
celas coberturas de plásticos improvisadas pelos próprios presos não conseguem
conter as goteiras, os canos nas paredes cobertos de musgo ficam expostos a longo
de tetos e paredes. Nas galerias, tem-se o odor forte de esgoto e os vasos
sanitários não possuem descargas. E mais, nota-se a falta de janelas a qual impede
a ventilação. Normalmente convivem com baratas na caixa d'água, e dezenas de
ratos nos corredores. Portanto, a superlotação aliada à péssima infraestrutura
prisional torna a questão mais preocupante e problemática.
Sobrepondo todos esses fatores, também podemos abordar o fato de
condição de vida dos detentos, relatando temas como: tortura, violência entre
presos, assistência médica, ausência de trabalho e a educação.
E já abortando sobre o fato da violência. Nos presídios ocorrem muitas
mortes, isso em decorrência do
5 acerto de contas entre os próprios apenados.
Muitas vezes confronto entre inimigos, cobranças de traficantes e domínio pelo
tráfico de drogas e armas acabam por fazer muito mais vítimas do que se sabe. Em
algumas prisões, detentos de facções criminosas matam outros com impunidade,
enquanto em prisões relativamente pequenas extorsão e outras formas mais
brandas de violência são comuns. Entretanto esse tipo de comportamento pode
dar inícios a fins trágicos como o ultimo massacre em janeiro de 2017, na qual uma
briga entre facções rivais no Complexo Penitenciário Anísio Jobim, em Manaus,
terminou com a morte de 56 detentos. Foi o maior massacre em prisões no Brasil
desde outubro de 1992, quando 111 presos foram mortos pela Polícia Militar no
presídio do Carandiru, em São Paulo. A morte dos 56 detentos do presidio evidencia
mais uma das graves crises do sistema prisional do Brasil.
Podemos também levar em consideração 4 fatos que ajudam na crise no
sistema prisional. Sendo um deles o efeito da lei antidrogas (LEI Nº 11.343, DE 23
DE AGOSTO DE 2006). A lei adotada em 2006 entrou em vigor para ter a distinção
em um usuário de drogas e um traficante de drogas. O usuário que apenas consume
a substancia ilícita, é condenando a pena mais leve. Já o traficante aquele que
fabrica, distribui e comercializa a droga é condenado de 5 a 15 de reclusão. O
segundo fato que pode auxiliar nessa crise do sistema prisional, é excesso de
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prisões provisórias (sem julgamento). No Brasil com mais de 700 mil presos,
correspondemos a 35,9% de detentos em prisão provisória, ou seja, 252 mil presos
são provisórios. Vale notar que o número de presos provisórios brasileiros é
semelhante ao déficit de vagas. Evidentemente, não é possível dar liberdade a todos
os detentos nessa condição, mas a revisão desses casos poderia significar um alívio
no problema.
O regime fechado mesmo quando há penas alternativas também é uma das
causas dessa crise. No caso de ser condenada a mais de oito anos de prisão, uma
pessoa deve começar a cumprir sua pena em regime fechado, no caso de ser
condenado a menos de 8 anos de reclusão o detento pode cumprir seu regime em
semiaberto, segundo o código penal. Mas Enquanto 53% dos presos foram
condenados nesses termos, apenas 18% cumprem pena em regimes semiabertos
ou abertos, a maior parte cumpre regime fechado, apesar das possibilidades dadas
em lei. Temos também casos de detentos que continuam no regime fechado
mesmo quando poderiam passar para o semiaberto. Menos pessoas cumprindo
regime fechado significaria menos pessoas nas celas brasileiras.
5. O sistema penitenciário brasileiro frente à dignidade humana
Encontramos um conflito quando abortamos o assunto do nosso sistema
penitenciário brasileiro, comparando com a dignidade humana e os direitos
fundamentais do detento. O atual sistema penitenciário brasileiro é bastante crítico
e preocupante. Devido ao fato da superlotação, ausência de atendimento básico à
saúde, dentre outros problemas enfrentados, os detentos não têm apenas sua
liberdade privada, mas, sobretudo, sua dignidade humana, direito este que jamais
deveria ser violado.
Primeiramente é claro apresentar um conceito de dignidade humana.
Desde o momento em que nascemos somos dotamos da dignidade, ou seja, Todas
as pessoas são iguais, e têm direito a tratamento igualmente digno, e com isso
nenhum outro individuo pode violá-la. Não é possível a perda da dignidade humana
em nenhuma hipótese. De outro modo, a partir do momento que sujeito começa a
cumprir sua pena, o mesmo jamais deveria perder tal direito. Mas é o primeiro a ser
violado quando a pessoa se encontra encarcerada. Ainda neste caso, o indivíduo
que atentou contra e violou todas a leis, da forma mais grave e insuportável, não
pode ser negado o direito ao respeito da sua dignidade. Para tanto, a presente
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afirmação existe apenas na teoria, pois na prática, lamentavelmente, ocorre o
inverso. Como afirma BULLOS (2012, p.187) “A Constituição, mesmo dotada de
supremacia, não está imune a abusos e violações, tanto por parte do legislador
ordinário como das autoridades públicas em geral”. Tal fato pode ser visto nos
presídios brasileiros.
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Então a realidade dentro do nosso cárcere brasileiro está mais crítica do
que a mídia pode nos mostrar. A partir do momento que detento tem sua liberdade
privada, ou seja, começa a cumprir sua pena, o indivíduo está exposto, devido às
circunstâncias precárias em que o presídio se encontra, a inúmeros problemas,
sendo alguns deles: celas lotadas, rebeliões em massa, falta de assistência básica à
saúde, fugas, dentre outros. Neste contexto, convém ressaltar que a transmissão de
doenças, como a tuberculose, a hepatite e a AIDS, são um fato muito comum, uma
vez que em um ambiente sem circulação de ar, sem condições básicas de higiene o
detento fica mais vulnerável a contrair tais enfermidades. Dessa forma, como o
indivíduo não tem assistência para estes recursos de saúde, na maioria dos casos,
ele acaba falecendo antes mesmo de ter cumprido sua pena.
5

Então é notório que os presidiários são tratados de maneira insensível e
brutal, desrespeitando a dignidade humana. É nesta perspectiva que os
encarcerados convivem a todo o momento com esgoto a céu aberto, animais que
lhes podem transmitir doenças, sem contar das frequentes humilhações
enfrentadas pelos mesmos. Supostamente, o sistema carcerário acaba por
transformar os sujeitos piores do que quando entraram na penitenciária, pois lhe
tiram condições básicas de um ser humano. Por serem tratados deste modo, os
aprisionados saem com sentimentos de ódio e raiva em relação aqueles que os
colocaram lá dentro e retornam à sociedade muito piores e, por vezes, cometendo
os mesmos delitos.
Nesse mesmo contexto encontramos a dificuldade de reabilitação dos
presidiários, levando em consideração que aqueles que são libertos e têm vontade
de trabalhar, encontra-se na dificuldade arranjar um emprego, pois são raros os
empregadores que fornecem emprego e uma nova oportunidade de vida aos ex
detentos, porque a própria sociedade julga de forma que saem dos limites da
dignidade humana. Eles acreditam que criminosos atrás das grades pelo menos não
podem continuar a aterrorizar o público: prendam-nos, incapacitem-nos, em vez de
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gastar esforços inúteis na sua reabilitação. Então reconhecem que privando o
indivíduo de sua liberdade é, de fato, a maneira mais justa de castigá-lo.
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Não se pode deixar de ressaltar que nos sistemas presidiários é oferecido
trabalho aos detentos, porém os mesmos, não têm vontade de realizar o serviço
oferecido, pela maneira que são tratados, afinal não lhes motivam nem um pouco
e não serão compensados de modo a valer todo o esforço.
Para termos uma conclusão bem ampla e especifica das diferenças de
tratamentos e socializações. No presídio de segurança máxima de Halden, no sul
da Noruega, considerado o presídio mais humanizado do mundo, segundo o
diretor do presídio, o investimento no bem-estar e educação dos presos tem o
apoio da população. Ele diz "Que tipo de pessoa você quer ter como vizinho?
Quando eu solto um preso, ele pode ser seu vizinho, e que tipo de vizinho você
quer? Você quer um raivoso, perigoso ou você quer um vizinho reabilitado?".
6 .Privatização no Sistema penitenciário brasileiro
Como já citado em temas anteriores o Sistema penitenciário brasileiro vem
sendo muito ineficiente nos últimos anos para o princípio de finalidade que é a
ressocialização de seus apenados.
Como Sistema penitenciário brasileiro encontra-se precário sem nenhuma
condição de receber os presos que, independente dos delitos cometidos, são seres
humanos, o Estado tem se mostrado incapaz de ressocializar, devido a fatores como
a superlotação, a péssima infraestrutura, a falta de atendimento psicológico, de
médico, estudo e de trabalho, como também já citado anteriormente.
Terceirização nos presídios é regida pela Lei de Licitações nº 8.666/93, em
que se firmam contratos de dois anos prorrogáveis até cinco anos com empresas
privadas, que se encarregam de prestar os serviços necessários ao funcionamento
do presídio, incluindo vigilância interna, assistência médica, jurídica, social e
atividades laborais.
Parceria terceirizada entre o Estado e a empresa privada nos complexos
penitenciários acontece da seguinte maneira: o Estado arca com a construção do
presídio e entrega para a empresa privada com a tarefa de administrar o presido,
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que tem entre suas obrigações a responsabilidade em manter a segurança interna
e prestar serviços básicos aos detentos, como alimentação, vestuário e atendimento
médico.
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Privatização é uma resposta à falta de interesse na política prisional, cujo
sistema se tornou falido, pois não cumpre com a finalidade da pena, que não é
somente a punição, mas sim, e principalmente, a ressocialização do preso para
poder voltar ao convívio da sociedade.
Na chegada ao presídio é fácil observar o tratamento diferenciado dos
familiares dos presos, respeitando sua dignidade, onde há uma sala coberta, para
que os familiares ficam abrigados do sol e da chuva a espera, para se cadastrarem
e visitarem os presos.
Existe uma sala de monitoramento que acompanha todo o complexo, em
que as cdelas são feitas de concreto e chapa de aço, para não permitir a construção
de túneis, e as camas são todas de aço para não serem arrancadas e serem usadas
como armas, e os vasos sanitários são feitos de aço.
5

Empresa é responsável pela manutenção do complexo e a gestão dos
serviços exigidos pelo Estado, que incluem atividades educativas e de formação
profissional, fornecimento de refeições e uniformes, tratamento de saúde,
atendimento psicológico e assistência jurídica aos presos.
Deste modo, é possível assegurar ao recluso a sua dignidade e o exercício
dos direitos humanos, diminuir as rebeliões que tem um custo grande para o
Estado, e os presos alegam que fazem rebeliões devido à superlotação, instalações
insalubres dentre outros.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, podemos enxergar a importância dos
procedimentos aplicados no sistema de carcerário brasileiro, baseando-se na ação
do Estado, das Empresas e Organizações, e até do indivíduo comum. Porque o
objetivo do regime carcerário se tornou mera tese, toda reflexão sobre o sistema
penal e judiciário nos leva à conclusão de que ambos são ineficazes e ineficientes,
e estão com sua falência auto decretada.
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Precisamos compreender também que a segurança pública em conjunto
com a paz social não será obtida pelo enrijecimento das penas e muito menos pela
criminalização das condutas, a situação crônica que se instalou no Brasil desde o
momento da implementação do regime prisional atual deriva de muitos fatores,
entre eles, os relacionados à cultura, à sociedade e à economia.
Como consequência desses fatores acima expostos unidos com as
deficiências evidenciadas no cumprimento das penas de prisão, como a
infraestrutura prisional, superlotação carcerária, ou ociosidade obrigada do preso,
o ambiente favorável à agressão, o grande consumo de drogas, alto índice de
reincidência. Não tendo como negar que um dos problemas mais latentes na
sistemática carcerária é a questão da falta de infraestrutura dos estabelecimentos
prisionais e a superlotação.
Temos a dificuldade de reabilitação dos presidiários, levando em
consideração que aqueles que são libertos e têm vontade de trabalhar, encontra-se
na dificuldade arranjar um emprego, pois são raros os empregadores que fornecem
emprego e uma nova oportunidade de vida aos ex detentos, porque a própria
sociedade julga de forma que saem dos limites da dignidade humana.
A privatização torna-se então uma resposta à falta de interesse na política
prisional, cujo sistema se tornou falido, pois não cumpre com a finalidade da pena,
que não é somente a punição, mas sim, e principalmente, a ressocialização do preso
para poder voltar ao convívio da sociedade.
Dessa maneira, podemos ter a certeza quanto a segurança da dignidade e
dos direitos humanos do recluso, diminuindo os índices de reincidência, e
consequentemente aumentando as porcentagens de detentos que se recuperam e
voltam a ter uma vida em sociedade, que é o objetivo de todo o sistema carcerário.
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RESUMO: Este presente artigo tem por objetivo fazer uma reflexão histórica do
processo que originou o Tribunal do Júri, como expressão de democracia e justiça
popular, e o contexto que o mantém em funcionamento na atualidade, bem como,
sua introdução e evolução no Brasil. A escolha deste tema surgiu do interesse de
posicionar-me sobre o processo evolutivo do Júri Popular devido a sua importância
para a sociedade e consequências na vida das partes envolvidas no processo
criminal. O método bibliográfico foi utilizado neste artigo com a finalidade de
elucidar e compartilhar visões, distintas ou semelhantes do Veredicto Popular,
fazendo uso também de variadas fontes de pesquisas, como diversos textos,
monografias e artigos jurídicos da Internet, com base no método crítico-histórico,
ampliando o conhecimento e a gama de informações expostas neste trabalho a
respeito de sua temática.
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INTRODUÇÃO
A elaboração do presente trabalho tem por escopo a análise, fazendo uso
do método crítico-histórico de ampla revisão bibliográfica, da evolução histórica
do Tribunal do Júri, desde seu surgimento até chegar na Constituição de 1988.
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Inicialmente, far-se-á uma reflexão do processo evolutivo de notória
contribuição, primeiramente do Conselho dos Anciãos, de origem mosaica, onde o
tribunal estava codificado em conformidade com o Pentateuco, demonstrando
forte apego à religiosidade, comparando o julgamento pelos pares com a ceia do
Senhor.
Seguindo a conotação mística e religiosa, os gregos formaram
os diskatas, composto por 12 jurados, vislumbrando os apóstolos de Cristo.
Inovaram ao subdividir o sistema do tribunal em dois importantes órgãos, a dizer,
a Heliéia e o Areópago.
Mas são os romanos com as quaestiones perpetuae, formadas pelas
5
comissões de julgamento desenvolvidas
em comicial, acusatório e questiones, que
moldam a instituição; também é dos romanos a herança do nome jurado, do
latim juratus, que nada mais é, que o cidadão que sob juramento se compromete e
atuar no tribunal.
Dos outros inúmeros povos que deram sua salutar contribuição temos os
germanos. Estes formularam os Tribunais Wehmicos, onde os juízes atuavam de
forma secreta e desconhecida, retratando a rebeldia peculiar do direito germânico.
Já os Francos creditaram aos rachimburgos, homens livres e hábeis, o
poder para compor a instituição, aos scabinos, a atribuição de coibir possíveis
excessos no Mall, denominação dada aos tribunais populares.
Nessa análise histórica nos feudos, o julgamento também se dava pelos
pares, especialmente pela peculariedade de suas classes divididas em senhores e
vassalos.
Com a Revolução Burguesa, os gauleses, os teutos e os normanos,
rapidamente adotaram o instituto, manifestando seu repúdio à classe dos
magistrados.
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Estes colonizadores levaram à Inglaterra, desenvolvendo e aprimorando o
tribunal com feições anglo-saxônicas, que após a Carta do Rei João Sem Terra,
abolindo as ordálias e o juízo dos Deuses e substituindo-os pelo Concilio de Latrão,
com aparência teocrática, para atuar em nome do povo.
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Cabe frisar a colaboração pós Revolução Francesa, consagrando o júri
criminal como instituição judiciária de caráter especialmente político, ampliando e
especificando sua atuação. Da França, a instituição espalhou-se por toda a Europa.
Quando os ingleses colonizaram a América do Norte, levaram também os
tribunais populares, assim como as demais colônias européias nas Américas, o que
não foi diferente com o Brasil.
Por fim, no Brasil ainda colônia, aprovada a instituição, esta sofreu diversas
e seqüentes alterações, incorporando ora ao rol de direitos e garantias individuais,
ora o aspecto processual criminal.
1. HISTÓRICO DO TRIBUNAL POPULAR
1.1 O Conselho dos Anciãos
De natureza teocrática, o Conselho dos Anciãos, instituição de origem
mosaica, surgida entre os judeus do Egito, conforme relatos no Pentateuco,
orientados por Moisés para o julgamento de seus semelhantes, proferiam as
decisões em nome de Deus.
A designação Júri, palavra de origem latina, “Jurare”, que tem significado de
“fazer juramento”, o qual era proferido para invocar a presença de Deus como
testemunha ao julgamento pelos homens doze homens de consciência pura que
constituíam o Tribunal Popular, em apologia a visita do Espírito Santo, recebido
pelos doze apóstolos, sendo assim, suas decisões representavam a verdade feita
por Deus, portanto, sagradas.
Na legislação hebraica, segundo as Leis de Moisés, o magistrado estava
subordinado ao sacerdote.
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A Justiça Popular era subdividida em três graus de hierarquia, o Tribunal
Ordinário, formado por três membros, escolhidos dois, um por cada parte, e o
terceiro por ambos, onde de suas decisões era aceito recurso para o pequeno
Conselho dos Anciãos e das decisões proferidas por este, cabia recurso para o
grande Conselho d’Israel.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

O julgamento hebraico procedia com a relativa liberdade de defesa do
acusado, podendo de forma motivada recusar os jurados, com ampla publicidade
dos debates, sendo necessárias no mínimo duas testemunhas de acusação, sem
limites prefixados para a imputação da pena de condenação.
Na visão de José Frederico Marques (p. 19):
O Júri foi apontado, outrora, como instituição
democrática destinada a substituir os magistrados
profissionais das justiças régias do ancien regime, que se
curvavam às ordens dos dinastas de que dependiam.
1.2 A contribuição Grega 5
De conotação mística e religiosa, eram os dikastas, formados de 12 jurados,
número correspondente ao de apóstolos.
Na Atenas clássica, haviam duas instituições judiciárias, responsáveis pela
restauração da paz social,ambas apresentavam pontos em comum com o atual
sistema do Júri.
A Heliéia, tribunal popular em praça pública, presidido pelo archote,
competente a decidir pela declaração da culpa de um cidadão, principal colégio de
Atenas, compostos por quinhentos heliastas, cidadãos optimo jure, que julgavam
sob sua íntima convicção após ouvir a defesa do réu, escolhidos por sorteio dentre
aqueles, que contassem com no mínimo trinta anos de idade, que não fossem
devedores do Erário e que possuíssem uma conduta ilibada.
O Areópago, órgão ao qual competia unicamente o julgamento de “crimes
de sangue”, homicídios premeditados e sacrilégios, integrado por antigos archotes,
sem recusa por parte do acusado,pronunciando seus votos em público, guiados
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pela prudência de um senso comum jurídico, seguiam apenas os ditames de sua
consciência.
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1.3 O instituto romano
Em Roma, a Lex Calpurnia, de 149 a.C, criou a quaestio, com a finalidade
política de investigar e julgar funcionários do Estado,de início temporária tornandose permanente, surgindo várias outras; as quaestiones perpetuae originaram a
jurisdição penal romana, com os judices juratis.
O atual sistema do Júri muito se assemelha a instituição romana, desde a
forma de alistamento, a idêntica denominação dos membros em jurados, formação
da listagem de componentes através de sorteio, recusa de jurados, sem qualquer
motivação, o juramento, método objetivo de votação, decisão por maioria dos
votos, soberania do veredicto, peculiaridades da atuação do juiz-presidente, e
indispensabilidade de comparecimento do acusado para realização do julgamento,
conforme a pouco era exigido.
1.4 A justiça popular germânica
Para atender o desejo do povo germânico em popularizar os juízos, o
julgamento popular foi adotado na Alemanha nos séculos XIV e XV, com os
tribunais Wehmicos, que existiram na Westphalia,porém, hoje, funcionam as cortes
mistas (“mixed-courts”), que de acordo com a gravidade da infração, possuem dois
juízes profissionais e três leigos, denominada de Landgerischt, e a Amstgericht,
composta de um juiz profissional e dois leigos.
1.5 Desenvolvimento no Feudalismo
A ordem judiciária moderna iniciou-se no Feudalismo, no qual se
desenvolveu o julgamento pelos pares, os senhores de engenho julgavam seus
semelhantes, da mesma forma, ocorria na classe dos vassalos.
1.6 Inglaterra, berço do Tribunal do Júri
O instituto milenar do Tribunal do Júri, desenvolveu-se amplamente na
Inglaterra, após que o Concílio de Latrão aboliu as ordálias e os “Juízos de Deus”,
que consistiam em provas submetidasaos acusados, que se delas sobrevivessem
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seriam inocentados, em 1215, implantado depois de sua conquista pelos
normandos, revestido de religiosidade, de onde surgiu a sua denominação, oriundo
da palavra jurare, em relação ao juramento proferido pelos jurados, em número de
doze homens, suposta referência aos doze apóstolos de Cristo, detentores do poder
de julgar os crimes praticados por bruxarias ou com caráter místico, revestidos da
verdade divina, assumindo a função designada somente a Deus, conforme visão
daquela época.
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Na Inglaterra o Júri recebeu seus liames definitivos, perdendo a aparência
teocrática e tornando-se um ato realizado em nome do povo. Foi tamanha a
importância dada por este povo à instituição, que a mesma se espalhou pela Europa
e pela América.
1.7 Expansão do Júri na América
Espalhou-se pela Europa e América, nas colônias inglesas, como a América
do Norte, a instituição foi consagrada no século XVII, antes mesmo de sua
independência, o modelo aplicado
na época abrangia todas as causas,
5
organizando-se de maneira diferenciada entre os estados, contudo apresentado o
lineamentos básicos, tais como, publicidade das formalidades, regime de plena
oralidade em sistema de contrariedade real.
1.8 A consagração francesa
Nos início, a justiça popular na França se fez representar e contribuir através
do Tribunal Popular, denominado Mall, era composto pelos cidadãos livres,
chamados de rachimburgos, além dos scabinos, órgão jurisdicional permanente
criado por Carlos Magno, com a função de ponderar e coibir os excessos dos
julgados.
Entretanto, apenas com a Revolução Francesa de 1789, baseada em ideais
iluministas, principalmente de liberdade, o Júri foi consagrado como instituição
Judiciária Criminal em 1791, sendo adaptado ao novo ideal de liberdade, com
caráter essencialmente político, em reação ao absolutismo monárquico, expandiuse por vários países, principalmente na Europa.
Com os novos contornos, o julgamento pelo tribunal popular passou a tratar
unicamente de matéria criminal, e diferentemente do modelo inglês, em que se
exigia condenação por totalidade dos votos, condicionou-se somente a maioria dos
votos.
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA E CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI NO
BRASIL
O Tribunal do Júri no Brasil, surgiu com a criação de um “Juízo de Jurados”
em 18 de junho de 1822, por Decreto Lei, pelo Príncipe Regente D. Pedro, de acordo
com José Frederico Marques, sugestão do Senado da Câmara do Rio de Janeiro,
segundo Ari Franco, influência de José Bonifácio.
Instaurado os “Juízes de Fato”, cuja competência estava adstrita somente aos
crimes de imprensa, composto por 24 cidadãos, ‘bons, honrados, inteligentes e
patriotas’, dos quais o acusado podia recusar 16, nomeados pelo Corregedor e
Ouvidores do crime. Da sentença proferida pelo Júri, apenas cabia recurso de
apelação diretamente à clemência real do Príncipe.
2.1 Constituição Política do Império – 1824
Em 25 de março de 1824, após a Independência, o Tribunal do Júri veio
expresso na nova Constituição Política do Império, como Instituição Judiciária, na
parte intitulada ao Poder Judiciário, ampliando sua competência, tanto para
infrações criminais quanto cíveis.
A Carta Magna de 1824 em seus artigos 151 e 152, dispunham sobre a
abrangência do Júri, “in verbis”:
“Art. 151: O Poder Judicial é independente e será
composto de juízes e jurados, os quais terão lugar assim no
cível como no crime, nos casos e pelo modo que os Códigos
determinarem”.
“Art. 152: Os jurados se pronunciam sobre o fato, e os
juízes aplicam a lei”[1].
A Lei de 20 de setembro de 1830, especificando melhor o Júri, o dividiu em
dois; “o Júri de Acusação” e o “Júri de Julgação”.
2.2 Código de Processo Criminal – 1832
Com o surgimento em 1832 do Código de Processo Criminal do Império,
projeto do Senador Alves Branco, foram estabelecidas regras para seu
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funcionamento e ampliada sua competência para o julgamento de várias espécies
de delitos.
A abrangência das novas atribuições era extremamente ampla, inspiradas em
leis inglesas, norte-americanas e franceses, constituíram instituições judiciárias
superiores ao grau de desenvolvimento da nação, que se constituía.
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Deu-se a composição do Júri de acusação em vinte e três membros, e ao de
sentença, 12 jurados.
Com a Lei n. 120, de 31 de janeiro de 1842 foi modificado o Tribunal Popular,
extinguindo o Júri de Acusação, atribuindo-se as autoridades policiais, recém
criadas, e aos juízes municipais, a formação da culpa e a sentença de pronúncia.
2.3 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil – 1891
Após varias discussões, quando da promulgação da Constituição da
República dos Estados Unidos do Brasil, de 24 de fevereiro de 1891, foi aprovada a
emenda que dava ao art. 72, 5§ 31, o texto “é mantida a instituição do Júri”
(CAMPANHOLE; CAMPANHOLE, p. 746.)
O Júri foi, portanto, mantido, e com sua soberania. Em que pesem as muitas
assertivas acerca da forma que teria a instituição, em acórdão de sete de outubro
de 1899, o Supremo Tribunal Federal dispôs:
São características do Tribunal do Júri:
I – quanto à composição dos jurados:
a)composta de cidadãos qualificados periodicamente por
autoridades designadas pela lei, tirados de todas as classes
sociais, tendo as qualidades legais previamente estabelecidas
para as funções de juiz de fato, com recurso de admissão e
inadmissão na respectiva lista;
b)o conselho de julgamento, composto de certo número de juízes,
escolhidos a sorte, de entre o corpo dos jurados, em número tríplice ou
quádruplo, com antecedência sorteados para servirem em certa sessão,
173
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

previamente marcada por quem a tiver de presidir, e depurados pela aceitação
ou recusação das partes, limitadas as recusações a um número tal que por elas
não seja esgotada a urna dos jurados convocados para a sessão;
II – quanto ao funcionamento:
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a)incomunicabilidade dos jurados com pessoas estranhas
ao Conselho, para evitar sugestões alheias;
b)alegações e provas da acusação e defesa produzidas
publicamente perante ele;
c)atribuição
consciência;

de

julgarem estes

jurados

segundo

sua

d)irresponsabilidade do voto emitido contra ou a favor do réu. (MARQUES,
p. 49).
2.4 Constituição de 1934, Carta de 1937, Decreto-Lei nº 167 de 1938
Importante inovação adveio da Constituição da República dos Estados
Unidos do Brasil, de 16 de julho de 1934, com a retirada do antigo texto referente
ao Júri das declarações de direitos e garantias individuais, passando para a parte
destinada ao Poder Judiciário, no art. 72, dizendo: “É mantida a instituição do Júri,
com a organização e as atribuições que lhe der a lei”. (CAMPANHOLE;
CAMPANHOLE, p. 647)
Pouco mais adiante, com a Constituição de 1937, que não se referia ao Júri,
houve opiniões controvertidas no sentido de extingui-la face ao silêncio da Carta.
Contudo, logo foi promulgada a primeira lei nacional de processo penal do Brasil
republicano, o Decreto-lei n 167, em cinco de janeiro de 1938, instituindo e
regulando a instituição.
As alterações foram bastante significativas, uma vez que foi extinta a
soberania dos vereditos de forma que, havendo injustiça na decisão, por
divergência com as provas existentes nos autos ou produzidas em plenário, era
aceita a apelação de mérito. Ainda, caso fosse dado provimento à apelação, o
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próprio Tribunal era quem deveria aplicar a pena justa ou absolver o réu, segundo
os artigos 92, b e 96, do Decreto-lei 167, respectivamente.
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Os resultados alcançados com as modificações foram gratificantes, houve
diminuição da criminalidade e dos abusos cometidos no Tribunal do Júri e, apesar
das inúmeras críticas sofridas pelo novo regulamento, muitos também foram os que
elogiaram aquilo que entendiam como um grande avanço na legislação processual
penal brasileira.
Em tempo, apesar de as mudanças introduzidas pelo Decreto-Lei nº 167
coincidirem com o período ditatorial, não há correspondência entre ambos, sendo
que a limitação aos poderes do Júri, que coadunaram perfeitamente com o modelo
brasileiro onde predominavam as provas escritas nos autos sobre o espetáculo no
Tribunal, foram menos arbitrárias do que a concessão de indultos absurdos, abrindo
as prisões para delinqüentes perigosos.
2.5 Júri na Constituição de 1946
5

Com a Constituição dos Estados Unidos do Brasil, de 18 de setembro de
1946, veio a restauração da soberania do Júri, inspirada pela democracia exibida na
participação do povo no processo criminal. Surge, então, o art. 141, § 28, onde o
termo soberania não deve ser confundido com abuso de decidir contra a própria
evidência dos autos, condenando ou absolvendo arbitrariamente.
Ao legislador ordinário restou a incumbência de regulamentare estruturar
juridicamente a instituição, devendo obedecer, contudo, a algumas limitações.
Quanto ao funcionamento, ficou vedado o cerceamento de defesa ou o
estabelecimento de julgamentos descobertos.
No que se refere à organização, o conselho deveria ser formado por um
número ímpar de jurados, no mínimo três, contrariando o número par
tradicionalmente utilizado, em especial a formação com 12 membros.
Finalmente, as últimas limitações impostas foram quanto à competência
mínima, sendo definido que, racione materiae, os crimes dolosos contra a vida eram
exclusivamente julgados pelo Júri, e que não caberia a quaisquer outros órgãos
judiciários reformá-los. Portanto, sendo respeitadas as características aludidas,
outras matérias poderiam ser inseridas no âmbito de competências do Júri.
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Assim, só seria denominado de Tribunal do Júri, o órgão julgador que
obedecesse rigorosamente aos traços definidos pela Constituição de 1946, nas
disposições do art. 141, § 28. Caso contrário, estaria configurada uma
inconstitucionalidade, uma vez que não era permitida à lei ordinária a criação de
tribunais ou juízes não antevistos pela justiça penal dentro da Carta Magna.
Como o art. 101, II, “c”, da Constituição de 18 de setembro de 1946, dava
ao Supremo Tribunal competência para julgar em recurso ordinário os crimes
políticos, não poderia haver decisão soberana dos órgãos inferiores em relação a
estes crimes; e como o Júri não soberano a Constituição não previa, existia um
obstáculo de ordem constitucional impedindo que se estendesse aos jurados o
julgamento dos crimes políticos.
2.6 Lei nº 263, de 23 de fevereiro de 1948
A Lei nº 263, de vinte e três de fevereiro de 1948, resultou do Projeto de Lei
apresentado em três de outubro de 1946 por Olavo Oliveira, senador e professor
de Direito no Estado do Ceará. Dos doze artigos contidos no Projeto, apenas o art.
3º, que versava sobre a contrariedade ao libelo, não encontrou acolhida na Lei,
conforme expõe Marques.
A referida legislação deu nova redação a vários artigos do Decreto-lei nº
3.689, de 3 de outubro de 1.941, ou seja, o nosso Código de Processo Penal que
vige até os dias atuais, sofreu no decurso desse tempo algumas
modificações.Estabelece como competência privativa do Tribunal do Júri,
ojulgamentodoscrimes de homicídio, simples ou qualificado, o infanticídio, o
aborto; na formaconsumada, isto é, com a culminação do evento morte, ou apenas
tentada. Por fim, a condutatem que ter sido praticada de forma dolosa, quando há
deliberação para sua prática, com o lançar mão ou valer-se de meio idôneo, utilizálo e colimar o intento, ou não o colimando que tenha sido independente da vontade
do agente.
Somente em 1946, voltou a esfera “Dos Direitos e Garantias Individuais”, e
foi mantido na Constituição de 1967, e Emenda de 1969 atuando exclusivamente
nos crimes dolosos contraa vida, com menção a sua soberania, o que ficou
evidenciada na atual carta vigente desde 1988.
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No capítulo dos Direitos e Garantias Fundamentais e no capítulo dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, em seuincisoXXXVIII:
é reconhecida a instituição do júri, com a organização que
lhe der a lei, assegurados:
a)a plenitude de defesa;
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b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida.
Ficou definida, pelo art. 2º e 3º da Lei nº 263, a competência do Júri Popular,
tanto em razão da matéria, como pela conexão ou continência, respectivamente,
dando redação final aos arts. 74 e 78 da Carta Processual Penal.
5

Também houve inovação com o art. 5º da Lei, o qual descreve o
procedimento de quesitação dos jurados a respeito das circunstâncias agravantes
e atenuantes, modificando o art. 484 do Código de Processo Penal. Já o art. 7º da
lei prevê a nulidade por deficiência dos quesitos ou das respostas, e contradição
entre elas. (MARQUES, p. 62)
De relevante importância, porém, foi o art. 8º da Lei, que deu nova redação
ao art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, inserindo a apelação limitada, que
visava controlar, através das jurisdições superiores, para garantir o princípio da
soberania das decisões do Júri, os vereditos populares.
2.7 Constituição do Brasil de 24 de fevereiro de 1967 e Emenda de 17 de
outubro de 1969.
A Constituição do Brasil de 1967, em seu art. 150, § 18, manteve o Júri no
capítulo dos direitos e garantias individuais, dispondo: “São mantidas a instituição
e a soberania do Júri, que terá competência no julgamento dos crimes dolosos
contra a vida” (CAMPANHOLE; CAMPANHOLE, p. 375).

177
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Da mesma forma, a Emenda Constitucional de 1969, manteve o Júri,
todavia, omitiu referência a sua soberania. O art. 153, § 18, previa: “é mantida a
instituição do Júri, que terá competência no julgamento dos crimes dolosos contra
a vida” (CAMPANHOLE; CAMPANHOLE, p. 260).
Diante desse fato, muitos alegaram que “estava suprimida a
soberania dos veredictos, mas vários julgados entenderam
que não se compreende a instituição do Júri sem ser soberana,
e que o disposto na Emenda Constitucional não é autoaplicável”, carecendo de regulamentação. (NOGUEIRA, p. 295.)
Como não houve qualquer regulamentação posterior do Tribunal do Júri, o
mesmo continuou com a mesma organização definida pelo Código de Processo
Penal.
Por fim, a Lei nº 5.941, de 22 de novembro de 1973, alterou em alguns
pontos o Código de Processo Penal, estabelecendo a possibilidade de o réu
pronunciado, se primário e de bons antecedentes, continuar em liberdade, o que
foi disposto no art. 408, § 2º, além da redução do tempo para os debates para duas
horas e meia hora, para a réplica e a tréplica, consecutivamente.
2.8 Constituição da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de
1988
Em 05 de outubro de 1988, foi promulgada a vigente Constituição da
República Federativa do Brasil, que recepcionou a instituição do Tribunal do Júri em
definitivo em suas cláusulas pétreas, tornando-o intangível, consagrado entre os
direitos e garantias individuais, reconhecendo novamente o princípio dos
veredictos soberanos, assim exposto, “in verbis”:
“Art. 5º (Omissis...)
XXXVIII – é reconhecida a instituição do júri, com a organização que lhe der a
lei, assegurados:

a)

a plenitude de defesa;

b)

o sigilo das votações;
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c)

a soberania dos veredictos;

d)

a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida;”

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Inicialmente é importante frisar, que muita coisa mudou desde o surgimento
dos primeiros protótipos dos Tribunais Populares, como suas características e
referências teocráticas, hipoteticamente baseados nos Apóstolos de Cristo.
Esta base herdada do Direito Romano, na qual podemos visualizar mais
nitidamente os traços da instituição do Júri como hoje a conhecemos, apresentava
uma comissão de julgamento, que acabou por se tornar perpétua, dando início à
jurisdição penal em Roma.
No Brasil, a referência ao Júri se faz presente desde a primeira Constituição
Política do Império, em 1824, atuante nos crimes de imprensa, seguindo durante
toda nossa história constitucional até a Constituição da República Federativa do
5
Brasil de 1988.
O Júri, enquanto instituição penal, vem sendo o símbolo e a esperança de
um Judiciário mais sensível às transformações sociais, na busca de aproximar o
Direito de sua base de legitimação, e que convertam o sistema em instrumento de
efetiva promoção da justiça, e não de exclusão social, como vem ocorrendo há
vários séculos.
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RESUMO: O presente trabalho, mediante pesquisa bibliográfica tem o objetivo de
expor e entender quando há violência contra as mulheres nas relações conjugais,
buscando enfatizar a necessidade de afastar definitivamente o título de crime
passional atribuído a estes casos. Estas mortes não são decorrentes de paixão ou
meros conflitos entre casais, possuem uma raiz estrutural, advindas do legado da
sociedade patriarcal na desigualdade de gênero. No Brasil, é inegável a existência
de diversas legislações que coíbem e protegem as mulheres em contexto de
violência doméstica e familiar, com destaque a conferência resultante na Lei do
Feminicídio no Brasil, que herdou seus parâmetros da Lei Maria da Penha, onde os
agressores encontram punições mais severas e as vítimas sobreviventes, em tese,
recebem todo o amparo necessário. Porém, de um outro lado, o Estado demonstrase omisso em garantir o cumprimento dessas medidas, bem como, a falta de
estrutura no atendimento dessas mulheres, considerado fundamental para o
processo de cura delas. Por sim, o trabalho trás a desigualdade histórica e os
avanços na luta das mulheres em protegerem umas as outras, demonstrando
sempre que a culpa não é da vítima.
Palavras-chave: feminicídio; cultura patriarcal; violência doméstica, igualdade de
gênero.
ABSTRACT: The present work, through a bibliographic research, has the objective
of exposing and understanding when there is violence against women in marital
relations, seeking to emphasize the need to permanently remove the title of
passional crime attributed to these cases. These deaths are not due to passion or
mere conflicts between couples, they have a structural root, stemming from the
legacy of the patriarchal society in gender inequality. In Brazil, there is no denying
the existence of several laws that limit and protect women in the context of
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domestic and family violence, especially the conference resulting from the Law of
Feminicide in Brazil, which inherited its parameters from the Maria da Penha Law,
where aggressors find more severe punishments and the surviving victims, in theory,
receive all the necessary protection. However, on the other hand, the State has failed
to ensure compliance with these measures, as well as the lack of structure in the
care of these women, which is considered fundamental to their healing process. By
itself, work brings historical inequality and advances in women's struggle to protect
each other, always demonstrating that the victim's fault is not the fault.
Keywords: feminicide; patriarchal culture; domestic violence, gender equality.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 DEFINIÇÃO DE FEMINICÍDIO. 1.1 Características do
crime de feminicídio. 1.2 Tipificação do crime de feminicídio. 2 ESPÉCIES DE
FEMINICÍDIO. 2.1 Feminicídio íntimo. 2.2 Feminicídio não íntimo. 2.3 Feminicídio
infantil. 2.4 Feminicídio familiar. 2.5 Feminicídio por conexão. 2.6 Feminicídio sexual
sistêmico. 2.7 Feminicídio por prostituição ou ocupações estigmatizadas. 2.8
Feminicídio por tráfico de pessoas. 2.9 Feminicídio por contrabando de pessoas.
2.10 Feminicídio transfóbico. 2.11
5 Feminicídio lésbico e bifóbico. 2.12 Feminicídio
racista. 2.13 Feminicídio por mutilação genital feminina. 3 INFLUÊNCIAS DA
SOCIEDADE PATRIARCAL NA DESIGUALDADE DE GÊNERO. 3.1 Da desigualdade de
gênero no âmbito familiar. 3.2 Da desigualdade de gênero no âmbito social. 4
FEMINICÍDIO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. 4.1 Lei Maria da Penha (Lei nº
11.340/2006). 4.1.1 Direitos Assegurados pela Lei Maria da Penha nos casos de
violência doméstica. 4.2 Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015). 4.2.1 Lei
13.771/2018 e seus reflexos na Lei do Feminicídio. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO
O tema escolhido foca-se no Direito Penal e discorre sobre a influência do
patriarcado na evolução da sociedade humana, afetando negativamente de forma
direta a imagem feminina nos âmbitos social, familiar e profissional. As
consequências dessas influências são as agressões à figura feminina que ganharam
espaço e cresceram promovendo a divisão entre os dois gêneros.
A abordagem acerca do crime de Feminicídio e seus pontos principais de
discussão se faz necessário para que haja o entendimento de acordo com os direitos
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individuais do gênero feminino. O Estado não pode se omitir do dever de proteger
e promover a igualdade entre os gêneros, para isso, ínumeras medidas de
reeducação, mudanças legislativas e discussões foram realizadas e promovidas com
o intuito de se chegar a uma solução. Os instrumentos utilizados pelo Estado
Brasileiro a fim de atingir este objetivo foram a Lei Maria da Penha e a definição do
crime de Feminício, visto que compete ao Estado o dever de debater a efetividade
das medidas existentes, bem como, propor novas ações.
O trabalho a seguir, basear-se-á em pesquisas doutrinárias, a artigos que
registram e expõem diferentes opiniões, a experiência adquirida por discussões a
cerca do tema.
1. DEFINIÇÃO DE FEMINICÍDIO
Feminicídio é o termo utilizado para definir o ato letal das inúmeras
violências que as mulheres podem sofrer em sociedade, marcadas pela
desigualdade de poder entre os gêneros masculino e feminino e por influencias
históricas, culturais, econômicas, políticas e sociais discriminatórias. É uma violência
em razão do gênero, onde a mulher é morta pelo simples fato de ser mulher.
Nomear e definir o problema são um grande avanço. No Brasil, o
assassinato de mulheres em contextos marcados pela desigualdade de gênero é
considerado um crime hediondo, que são os crimes entendidos pelo poder
legislativo como os que merecem maior reprovação por parte do Estado.
1.1 Características do crime de feminicídio
A desigualdade e discriminação pode se manifestar desde o alcance diverso
a oportunidades e direitos até agressões graves, incentivando a perpetuação de
casos de parceiros ou ex-parceiros movidos por um sentimento de posse, onde não
aceitando o fim do relacionamento ou a autonomia da mulher, acabam por
assassina-las, revelando crimes sexuais em que a mulher é tratada como objeto,
evidenciando o ódio ao feminino.
Neste lanso, podemos apontar como principais características que motivam
o feminicídio a ordem patriarcal - onde a desigualdade minimiza e subordina as
mulheres aos homens; a violência sexista – sendo o sexo das vítimas determinante
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para sua ocorrência, mortes evitáveis - o emprego de violência e a intencionalidade
do gesto reforçam seu caráter de desprezo pela mulher e pelos papéis sociais que
lhe são atribuídos; fatores sociais e culturais - não são casos isolados ou episódicos,
mas inseridos em um círculo de violência recorrente, que limita o desenvolvimento
livre e saudável de meninas e mulheres.
1.2 Tipificação do crime de feminicídio
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Faz-se necessário pontuar que as vítimas do crime de feminicídio, antes de
sofrerem o ato fatal, dão sinais referentes a outros tipos de agressões, tais como,
ameaças, perseguições, assédio sexual, chantagens, entre outros. Demonstrando a
infeliz falência do poder público em efetivar a prevenção desses homicídios através
de medidas de proteção, assegurando a integridade física e a vida dessas mulheres.
A violência doméstica é considera uma violência de gênero, baseada na
relação desigual entre homens e mulheres, por exemplo: “marido mata a esposa
pois quando chegou em casa, o jantar não estava pronto”, “companheiro mata a
companheira por não aceitar o fim do relacionamento”, “funcionário mata colega
5
de trabalho por esta ter conseguido promoção que do ponto de vista dele, a mulher
não estaria capacitada”. Esta modalidade é amplamente praticada no Brasil,
aumentando de maneira exorbitante o número de casos relacionados e instalando
um estado de alerta entre as mulheres.
Para tipificar o crime de feminicídio, a perspectiva da perícia criminal deve
analisar e seguir padrões comuns na cena, como o uso de armas brancas, desferir
uma sequência de golpes contra o rosto (atacar o rosto) ou tiros (armas de fogo)
contra a vítima e até mesmo mutilação das partes íntimas ou mama.
“Companheiro mata a vítima estrangulada e modifica a cena do crime para
parecer suicídio por enforcamento”. Em casos de simulação da morte por parte do
agressor, por se tratar de um crime de ódio, todo o cenário de onde ocorreram os
fatos deve ser analisado minuciosamente pelas autoridades competentes, de modo
que todas as provas sejam colhidas a fim de auxiliar na investigação, ratificando o
crime e levando o criminoso a condenação.
2. ESPÉCIES DE FEMINICÍDIO
2.1 Feminicídio íntimo
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Ocorre quando a morte da mulher é provocada por uma pessoa com a qual
a vítima tenha tido uma relação de vínculo íntimo: marido, ex-marido, companheiro,
namorado, ex-namorado, amante ou pessoa com quem tem filho(s). Nestes casos
são inclusos a hipótese de um assassinato cometido por um amigo contra amiga
ou conhecida que se nega a ter relações íntimas com ele (sentimental ou sexual).
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2.2 Feminicídio não íntimo
Neste caso, não existe relação entre a mulher e o agressor. Há uma agressão
sexual que resulta no assassinato da vítima por um estranho, por exemplo.
2.3 Feminicídio infantil
Para se caracterizar o feminicídio infantil, deve haver uma relação de
responsabilidade ou confiança entre o agressor e a vítima menor de 14 anos de
idade, atribuídos pela sua condição de adulto sobre a menoridade da menina.
2.4 Feminicídio familiar
A vítima deve possuir relação de parentesco com seu agressor, sendo este
por consanguinidade, afinidade ou adoção.
2.5 Feminicídio por conexão
Neste caso, a morte da mulher deve ocorrer no mesmo lugar em que o
homem mata ou tenta matar a outra mulher. Pode ser uma amiga, parente da
vítima, ou até mesmo uma estranha que infelizmente estava no mesmo local em
que o agressor atacou a vítima.
2.6 Feminicídio sexual sistêmico
A morte de mulheres que são previamente sequestradas, torturadas e/ou
estupradas. Pode ter duas modalidades:
•Sexual sistêmico desorganizado: Quando a morte das mulheres está
acompanhada de sequestro, tortura e/ou estupro. Presume-se que os sujeitos ativos
matam a vítima num período de tempo determinado.
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•Sexual sistêmico organizado: Presume-se que, nestes casos, os sujeitos ativos
atuam como uma rede organizada de feminicidas sexuais, com um método
consciente e planejado por um longo e indeterminado período de tempo.
2.7 Feminicídio por prostituição ou ocupações estigmatizadas
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A vítima que realiza prostituição e/ou outra ocupação (como strippers,
garçonetes, massagistas ou dançarinas de casas noturnas), falece em decorrência
de um ou vários homens. Nestes casos, os agressores são motivados pelo ódio e
misoginia que a condição de prostituta da vítima incita neles. Esta categoria enfatiza
o peso de rotular a justificação da conduta criminosa por parte dos indivíduos: “ela
fez por onde”; “a vida dela não valia nada”.
2.8 Feminicídio por tráfico de pessoas
A responsabilidade pela morte das mulheres vai desde o recrutamento
destas, passando por transportes até o alojamento de pessoas, utilizando ameaças
e o uso da força, dentre outras formas de coação, tais como rapto, fraude, engano,
abuso de poder, ou concessão5ou recepção de pagamentos ou benefícios para
obter o consentimento da(s) pessoa(s), com fins de exploração.
2.9 Feminicídio por contrabando de pessoas
A morte das mulheres decorre da situação de contrabando de migrantes,
seja esta por meio da facilitação da entrada ilegal de uma pessoa em um Estado do
qual a mesma não seja cidadã ou tenha residência permanente, no intuito de obter
benefício financeiro ou de ordem material.
2.10 Feminicídio transfóbico
Neste caso, o agressor é motivado por ódio, rejeição ou repulsa a condição
ou identidade de gênero transexual de mulheres transgêneros ou transexuais.
2.11 Feminicídio lesbo e bifóbico
Os agressores matam uma mulher bissexual ou lésbica motivados por ódio
ou rejeição a sua orientação sexual.
2.12 Feminicídio racista
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A morte de uma mulher por aversão ou rejeição de sua origem étnica, racial
ou de seus traços físicos.
2.13 Feminicídio por mutilação genital feminina
A morte de uma menina ou mulher consequente da atividade de mutilação
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genital.
3. INFLUENCIAS DA SOCIEDADE PATRIARCAL NA DESIGUALDADE DE
GÊNERO
A origem do termo patriarcado vem do grego patriarkh?s, que significa “a
regra do pai”, sendo a forma de organização familiar em que predomina a
autoridade paterna, se tornando a base da formação de toda estrutura social da
humanidade, onde o homem é visto como centro das decisões e as mulheres
assumem um papel secundário.
Às mulheres foram atribuídas a função de reprodução, tendo em certas
culturas da História Antiga seus valores calculados através da quantidade de filhos
do sexo masculino que tivessem. Se por ventura gerassem apenas meninas, eram
menosprezadas pelo seu meio social. Enquanto que em outras culturas, como na
antiga Babilônia a relação entre mulher e reprodução era tão natural, específica,
que o Código de Hammurabi (conjunto normativo daquele povo), decretava como
dever da mulher casada e estéril, fornecer a seu marido uma substituta, a fim de
garantir a perpetuidade genética do mesmo.
Apesar das inúmeras modificações socioculturais obtidas nas últimas
décadas quanto à garantia de direitos, a cultura do patriarcado sobreviveu com
poucas alterações em seus aspectos, e as formas discriminatórias contra o
feminino se tornaram “sofisticadas”, uma vez que a mulher ainda é sobrecarregada
pelo acúmulo de tarefas após ser inserida formalmente no mercado de trabalho,
tendo que enfrentar dupla jornada ao ter que gerenciar a vida familiar, sendo vista
como a responsável pela educação dos filhos e “harmonização” no
relacionamento amoroso:
A inferioridade e incapacidade das mulheres foram sendo
adquiridas com o seu encerramento no lar, paralelamente e
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uma dependência sexual agravada. Com o passar dos milênios
e a estruturação das sociedades de classe, a divisão dos papéis
se solidificou. Passou a ser acompanhada de um trabalho
ideológico que tende a racionalizar e a justificar a inferioridade
das mulheres, sua segregação, e que encontra sua expressão
nos mitos dos povos primitivos. [...] uma constante permanece:
a inferioridade das mulheres, seu confinamento nos papéis
tradicionais (ALAMBERT, 1986, p. 94).
Uma pesquisa realizada pela ONU apontou que 81% dos homens
entrevistados concordaram que o machismo é recorrente no Brasil, identificando os
denominadores comuns nos casos de violência doméstica e feminicídios no país,
no âmbito familiar - o sentimento de posse sobre a mulher; controle sobre seu
corpo, desejo e autonomia da mulher; e no âmbito social - limitação da ascensão
profissional, autonomia econômica, libertação social ou intelectual da mulher;
tratamento da mulher como objeto sexual; e manifestação de menosprezo pela
mulher e pelo feminino.
5

3.1 Da desigualdade de gênero no âmbito familiar
Em um contexto histórico pós-revolução industrial na Inglaterra, as
mulheres de classe baixa buscaram se inserir na sociedade, principalmente no
mercado de trabalho, onde era comum a figura das operárias nas fábricas, tendo
em vista a necessidade de que toda família trabalhasse para conseguir manter o
sustento. Nessa premissa, observa-se que a mulher passou a ser responsável pelo
papel de mãe, esposa e protetora do lar.
Considerável destacar que nas famílias tradicionais e de grandes posses,
as mulheres não eram incentivadas e desenvolver atividades fora do lar, onde o
patriarcalismo mostrava sua força, uma vez que a moça pertencente a essas
famílias eram ensinadas a serem submissas aos maridos, havendo também uma
enorme preocupação em proteger a virgindade desta, para obter um capital mais
vantajoso no casamento e preservar o nome da família.
Mesmo com a atual discussão a respeito da proteção a dignidade feminina
e busca pela igualdade em todos os aspectos, no Brasil, são recorrentes os casos
em que o assassinato pelo parceiro ou ex-parceiro, serem apresentados como um
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“momento de descontrole”, “movidos por forte emoção”, e muitas vezes o
comportamento da vítima é apontado como “justificativa” pela agressão sofrida.
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Expressões como “enciumado”, “inconformado com o término”,
“descontrolado” ou até mesmo “apaixonado” são os adjetivos utilizados em
manchetes a fim de romantizar os crimes bárbaros de feminicídio, encarados como
“crimes passionais” pela sociedade, pela mídia e até mesmo pelo Sistema Judiciário.
3.2 Da desigualdade de gênero no âmbito social
A desigualdade de gênero no âmbito social pode ser encontrada em vários
meios, mas dois contextos são considerados principais para caracterizar o contraste
e a desqualificação do ser feminino, sendo o contexto profissional e o contexto
sexual.
Hoje em dia, a mídia possui um papel crucial na propagação e
disseminação da imagem feminina no sentido pejorativo, como propagandas,
novelas e diversos programas muitas vezes retratam a mulher em papel
decorativo, submisso, e crianças que são criadas em lares patriarcais possuem
tendência a absorver essas características. A mulher não consegue se desvincular
da projeção ideal de mulher doméstica, criada para entreter, cuidar dos filhos,
pensar na família sempre em primeiro lugar, para propor como alternativa, novos
comportamentos sociais ligados ao trabalho, por exemplo.
“A subjugação máxima da mulher por meio de seu
extermínio tem raízes históricas na desigualdade de gênero e
sempre foi invisibilizada e, por consequência, tolerada pela
sociedade. A mulher sempre foi tratada como uma coisa que
o homem podia usar, gozar e dispor.” Marixa Fabiane Lopes
Rodrigues, juíza de Direito do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais.
No meio profissional, os indícios muitas vezes são sutis. A dupla jornada
feminina obriga a mulher trabalhar mais e ganhar menos, mesmo em cargos iguais
a de um homem, e quando chega em casa é responsável pela organização do lar
e zelo com os filhos, o que acaba marcando o seu engajamento profissional, onde
muitas empresas dão preferência para a contratação de homens, pois estes não
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tiram licença maternidade, 90% não comparecem nas reuniões escolares e não
acompanham seus filhos em consultas médicas, e esses mesmos homens não se
afastam do trabalho em caso de doença dos filhos, ficando estas funções a cargo
da mulher/esposa/profissinal.
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Já no contexto sexual, a identidade feminina muitas vezes é construída na
concepção da condição de sexo, um artifício utilizado para dominar e explorar a
outrem. Quando alguma identidade diverge daquilo que é esperado pela
sociedade, essa mulher será alvo de algum tipo de agressão ou de discriminação,
sempre subjulgada pelas roupas que veste, pelo comportamento descontraído,
pelo perfume exagerado, pela vaidade excessiva, vaidades adjetivas muitas vezes
utilizadas para justificar que “ela procurou”.
4 FEMINICÍDIO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
Uma a cada cinco mulheres afirma já ter sofrido violência partida de um
homem, seja ele conhecido ou desconhecido desta (FPA/SESC, 2010). Em 2013, 13
mulheres morreram todos os dias vítimas de feminicídio, cerca de 30% foram
5
mortas por parceiro ou ex-parceiro, e apenas no início do ano de 2019, mais de
200 casos já foram registrados.
A sociedade foi a principal responsável pela inclusão dos homicídios de
mulheres em razões de gênero nas legislações de mais de 2.000 países latinoamericanos, conquista essa obtida através de inúmeras denúncias de omissão na
responsabilidade do Estado.
Mais do que nunca, entender as diferenças que favorecem para que as
mortes violentas ocorram, permanece sendo primordial para a correta aplicação das
Leis, e principalmente para uma atuação preventiva. Neste sentido, é o
entendimento de Carmen Hein de Campo, advogada, doutora em Ciências
Criminais e consultora da CPMI-VCM:
“O feminicídio é a ponta do iceberg. Não podemos achar
que
a
criminalização do feminicídio vai dar conta da complexidade
do tema. Temos que trabalhar para evitar que se chegue ao
feminicídio, olhar para baixo do iceberg e entender que ali há
uma série de violências”.
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4.1 Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006)
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Voltada especificamente para violência doméstica e familiar com base no
gênero, a Lei Maria da Penha possui como referência o caso da dupla tentativa de
feminicídio sofrida pela biofarmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes,
que ficou paraplégica por causa das agressões sofridas pelo marido, dando origem
aos métodos tanto para coibir os casos de violência quanto para preveni-los.
Referida Lei é apontada pela ONU como uma das três legislações mais
avançadas do mundo no combate à violência doméstica contra as mulheres, pois
além de propor meios de evitar mortes anunciadas, garante proteção à vida das
mulheres, coibindo a violência doméstica e familiar em curto prazo, bem como,
ações de prevenção a longo prazo, em outras palavras, ao ser reconhecido o cenário
ameaçador para as mulheres, a Lei os mecanismos cabíveis e quem são os
responsáveis pó aplicá-los, assim, previne a violência, protege as mulheres e pune
os agressores.
Em 2015 foi realizada pelo Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada)
uma pesquisa intitulada “Avaliando a Efetividade da Lei Maria da Penha” que
constatou que a Lei conteve em cerca de 10% o crescimento da taxa de assassinatos
de mulheres praticados nas residências das vítimas, o que comprova que o
investimento na divulgação da Lei e na criação dos serviços e ações para efetivá-la
é urgente para evitar que as vidas de milhares de mulheres tornem-se estatísticas
alarmantes.
4.1.1 Direitos assegurados pela Lei Maria da Penha nos casos de violência
doméstica
•

•
•

As mulheres em situação de violência doméstica ou familiar são acolhidas e
recebem atendimento de profissionais qualificados, sempre respeitando o
tempo de cada uma, sem julgamentos ou culpabilização, sobre os próximos
passos a seguir;
O agressor é proibido de se aproximar da vítima através de medidas
protetivas com caráter de urgência;
Acesso preferencial aos programas sociais, de habitação e de emprego
e renda;
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•
•
•
•
•
•

•
•
•

A vítima recebe um amparo do vínculo profissional por até seis meses de
distanciamento do trabalho;
Se preciso, a vítima é acompanhada por escolta policial para retirar bens da
residência;
Atendimento de saúde e psicossocial especializado e continuado,
se necessário;
Registro do boletim de ocorrência;
O relato da vítima é registrado detalhadamente em qualquer órgão público
que tenha feito, evitando a necessidade de expor a história várias vezes;
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•

O Ministério da Saúde é notificado formalmente sobre a violência sofrida, a
fim de promover o registro de dados estatísticos e políticas públicas;
Atendimento judiciário na região de seu domicílio ou residência,
do lugar onde ocorreu a agressão (se este for diferente) ou domicílio
do agressor;
Assistência jurídica da Defensoria Pública, independentemente de seu nível
de renda;
Acesso a casa abrigo e outros serviços de acolhimento especializado (DEAM,
5 de referência etc.);
Defensoria Pública, centros
Acesso a todas as informações relevantes aos seus direitos, inclusive sobre
todos os serviços disponíveis.
4.2 Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015)

A Lei 13.105 de 2015 alterou o art 121 do código penal e incluiu o
feminicídio dentro das modalidades de qualificadora do crime de homicídio,
quando o crime for praticado contra uma mulher por razões da sua condição do
sexo feminino, esclarecendo no § 2º-A que este ocorrerá em duas hipóteses: a)
violência doméstica e familiar; b) menosprezo ou discriminação à condição de
mulher.
A pena será aumentada de 1/3 até a metade se for praticado: a) durante a
gravidez ou nos 3 meses posteriores ao parto; b) contra pessoa menor de 14 anos,
maior de 60 anos ou com deficiência; c) na presença de ascendente ou
descendente da vítima.
Importante destacar que a Lei alterou o art. 1º da Lei 8072/90 (Lei de
crimes hediondos) para incluir a alteração, integrando o feminicídio nas categorias
de homicídio qualificado, passando a pertencer ao rol dos crimes hediondos, uma
vitória para as vitimas e também a sociedade, pois o indivíduo condenado por
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crime hediondo tem tem de cumprir um período maior da pena no regime
fechado para pedir a progressão a outro regime de cumprimento de pena (semiaberto ou aberto). É exigido ainda o cumprimento de, no mínimo, 2/5 do total da
pena aplicada se o apenado for primário; e de 3/5, se reincidente.
4.2.1 Lei 13.771/2018 e seus reflexos na Lei do Feminicídio
Analisando as relevantes alterações promovidas pela Lei 13.771/2018 na
matéria do feminicídio, verificamos que a especialidade descrita no § 7º, inciso II é
ampliada para pessoa “portadora de doenças degenerativas que acarretam
condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental”. Tais doenças levam a
uma lesão gradual limitando as funções vitais, principalmente àquelas de caráter
neurológico e osteomuscular, são exemplos: Alzheimer, Parkinson, esclerose
múltipla, diabetes, glaucoma, entre outras.
No inciso III do artigo 121, § 7º., CP, após diversas discussões doutrinárias
sobre se a “presença” mencionada poderia ser virtual, tendo em vista o alto nível
tecnológico que vivemos, o legislador sabiamente alterou a redação do inciso,
incluindo expressamente a “presença virtual” como ensejadora da majorante.
Porém, ainda será assunto de discussão entre os estudiosos, uma vez que se discute
se há a necessidade de simultaneidade e quais as condições desta.
Por conseguinte, fora acrescentado o inciso IV prevendo o aumento de
pena se o crime de feminicídio for cometido por “descumprimento das medidas
protetivas de urgência previstas nos incisos I, II e III, do ‘caput’ do art. 22 da Lei
11.340, de 7 de agosto de 2006”.
Imprescindível rememorar que esses aumentos novos previstos pela Lei
13.771/18, somente poderão ser aplicados a casos posteriores à sua entrada em
vigor, eis que constituem “novatio legis in pejus”, não podendo retroagir a
feminicídios ocorridos anteriormente.
CONCLUSÃO
Terminamos o presente estudo a cerca de todo o contexto do legado
patriarcal marcado pela dominação masculina e seus reflexos nos crimes de
feminicídio, abordando a evolução histórica do papel desempenhado pelas
mulheres em sociedade, e que apesar dos avanços históricos e conquistas
femininas, as injustiças e desigualdades ainda fazem parte da vida das mulheres.
É necessária a reformulação da nossa ideologia e o pensamento de que o
homem possui exclusivamente um lugar de poder, ideias reforçadas pelo
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comportamento sexista das instituições sociais (igrejas, escolas, serviços públicos),
que não incentivam as mulheres a obterem autonomia, tão pouco apoia a liberdade
de expressão para abordarem sobre o que tanto lhes prejudica.
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A luta das mulheres não chegou ao fim, mas um grande avanço foi
conquistado. As ferramentas de prevenção existem, e cabe ao Estado garantir a
efetivação destas, aniquilando a impunidade às violências sofridas pelas mulheres
e buscando romper os pensamentos e ações que vão contra a igualdade de gênero.
Quem ama não diminui, não agride, não mata.
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RESUMO: Através de revisão bibliográfica, consulta à Constituição Federal do Brasil
e análise sobre as legislações da portaria do Ministério da Saúde nº 158
e da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 34 da ANVISA, objetivou-se
identificar os pontos questionáveis acerca das restrições temporais impostas a
homens homossexuais para a doação de sangue no Brasil, baseando-se em uma
ação previamente protocolada pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº
5.543. Tal temática se faz necessária em um atual cenário de saúde pública,
especificamente a realidade de5 hemocentros brasileiros em falta de bolsas de
sangue, quadro que poderia ser revertido com uma melhora substancial pela
supressão de dispositivos sanitários que restringem a doação por homens
homossexuais baseados mais na orientação sexual do que em práticas de alto risco
à contaminação por doenças transmissíveis pela transfusão de sangue. O pedido de
revisão das normas supracitadas encontra argumentos no entendimento da
infração aos princípios, da dignidade humana, igualdade e proporcionalidade,
principalmente. O artigo busca compreender à luz do histórico da doação de
sangue por homens homossexuais, o que motivou o Ministério da Saúde e a
ANVISA a adotar tal restrição, pois, atualmente conhece-se muito sobre o HIV e a
narrativa sustentada até o presente momento não se sustenta, já que o sangue de
heterossexuais e homossexuais são analisados da mesma forma. O julgamento
ainda não foi encerrado, portanto, não é possível afirmar sobre a decisão definitiva,
porém, em vista dos votos e análises dos ministros, é possível perceber uma prévia
de forma procedente à Ação.
Palavras-chave: Homossexualidade. Doação de sangue. Inconstitucionalidade.
HIV. Ministério da Saúde. ANVISA.
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ABSTRACT: Through a bibliographical review, the Federal Constitution of Brazil and
an analysis of the legislations of the Ministerial Order of the Ministry of Health nº
158 and the Resolution of the Collegiate Board of Directors (RDC) nº 34 of ANVISA,
were aimed at identifying the questionable points about the temporal restrictions
imposed to homosexual men for the donation of blood in Brazil, based on an action
previously filed by the Direct Action of Unconstitutionality (ADI) No. 5,543. Such a
thematic is necessary in a current public health scenario, specifically the reality of
Brazilian hemocentres in the absence of blood bags, a framework that could be
reversed with a substantial improvement by the suppression of sanitary devices that
restrict donation by homosexual men based more on sexual orientation than in
high-risk practices for contamination by diseases transmissible by blood
transfusion. The request for revision of the aforementioned norms finds arguments
in the understanding of the violation of principles, human dignity, equality and
proportionality, mainly. The article seeks to understand in the light of the history of
the blood donation by homosexual men, which motivated the Ministry of Health
and ANVISA to adopt such a restriction, since, at present, a great deal is known
about HIV and the narrative sustained up to the present moment does not is
sustained, since the blood of heterosexuals and homosexuals are analyzed in the
same way. The judgment has not yet been terminated, therefore, it is not possible
to assert on the final decision, however, in view of the votes and analyzes of the
ministers, it is possible to perceive a procedural preview of the Action.
Keywords: Homosexuality. Blood donation. Unconstitutionality. HIV. Ministry of
Health. ANVISA.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 RVISÃO DO CONTEXTO HISTÓRICO E
NORMATIZAÇÃO DA DOAÇÃO DE SANGUE NO BRASIL. 2.1 Regulamentação
relacionada a restrição da doação por homens homossexuais. 3 AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE nº 5.543. 4 ARGUMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE E DA ANVISA. 5 POSICIONAMENTO DOS MINISTROS E SITUAÇÃO ATUAL
DO CASO. 5.1 Parcialidade do Ministro Alexandre de Moraes. 6 CONSIDERAÇÕES
FINAIS. 7 BIBLIOGRAFIA.
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1 INTRODUÇÃO
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As garantias contidas nos direitos fundamentais, no que tange aos direitos
humanos, asseguradas na Constituição Federal em seus artigos 5° e 6°, sendo elas:
à vida, liberdade, cidadania, direitos sociais, por consequência, à dignidade da
pessoa humana, logo em seu artigo 1º, possibilitam a discussão atrelada à temática
da doação de sangue por homossexuais, embora ainda em debate dos argumentos
legais e técnicos, a importância altruística do ato continua salvando vidas, mesmo
com as restrições aos denominados “grupos de risco” (BRASIL, 1988).
O sangue humano é um material nobre e insubstituível, acessível à quem
necessita, graças aos voluntários dispostos e com aptidão a sua doação. O
Ministério da Saúde reconhece que há um déficit nos estoques d e diversos
hemocentros, como mostram os dados, desde 2016: em um universo amostral de
aproximadamente 3,4 milhões de doações anuais, apenas 1,6% da população total
do país é doadora, embora dentro do estipulado pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) de, ao menos, 1%
5 de doadores, o Ministério visa ampliar essa
margem (BERALDO, 2018).
Em paralelo a este panorama de relativa escassez da doação de sangue no
Brasil, existe uma parcela da população de homens, especificamente os
homossexuais – de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) de 101 milhões de homens, 10,5 milhões é homo ou bissexual
– poderiam ampliar o volume dos estoques de sangue nos hemocentros, não fosse
a restrição sanitária a esse grupo social e, considerando que cada homem pode
doar até 4 vezes, deixam de ser arrecadados aproximadamente 18,9 milhões de
litros de sangue anualmente (CARBONARI, 2018).
A princípio, cabe esclarecimentos sobre interpretação da terminologia do
fato analisado; não houve proibição a doação por homossexuais, e sim, há uma
restrição temporal a este denominado “grupo de risco” como pode ser observado
através da portaria do Ministério da Saúde nº 158, em seu artigo 64, respaldado
pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 34 da ANVISA no seu artigo nº 25.
A abstinência sexual do “homem que faz sexo com homem” (HSH) –
incluindo seus respectivos parceiros – por 1 ano, preconizada por ambas normas
como pré-requisito de aptidão à doação de sangue, foi compreendida de modo
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inconstitucional e discriminatória pela Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
nº 5.543; e, segundo o Ministro e Relator da ação, Edson Fachin:
"[...] os dispositivos em questão instituem um
tratamento desigual e desrespeitoso com relação aos
homossexuais [...] a conduta é que deve definir a inaptidão
para a doação de sangue, e não a orientação sexual ou o
gênero da pessoa com a qual se pratica tal conduta.”
(apud SILVA DA CRUZ, 2017).
O foco da discussão reside no fato de haver um entendimento de natureza
preconceituosa em torno das disposições da portaria do ministério da saúde e da
resolução da ANVISA, no que diz respeito a temporariedade obrigatória aos
homens homossexuais, fato reconhecido também pela Organização Mundial de
Saúde (OMS) quanto da desatualização das medidas preventivas adotadas, haja
vista de métodos modernos capazes de aferir a qualidade do sangue coletado,
independente do gênero e opção sexual de seus doadores (MUNIZ, 2018).
O presente artigo busca compreender, à luz do direito, quais foram as
inspirações e os motivos que levaram a tal decisão do ministério da saúde; busca
também analisar o contexto à época em que tais ideias foram discutidas e decisões
legais foram tomadas e, sobretudo, compreender melhor a dedução atual da
interpretação da inconstitucionalidade das normas supracitadas, embora, ainda
aguardando aprovação no Supremo Tribunal Federal (STF).
2 REVISÃO DO CONTEXTO HISTÓRICO E NORMATIZAÇÃO DA DOAÇÃO DE
SANGUE NO BRASIL
Os primeiros esforços em traçar um esboço da doação de sangue no Brasil
encontra relatos que remontam à época de 1879, no Rio de Janeiro, meio a um
questionamento, se a melhor transfusão sanguínea para humanos ocorreria a partir
de sangue propriamente humano ou de animais; porém, somente no ano de 1940
surgiram os primeiros avanços técnicos da hemoterapia com seu consequente
reconhecimento e destaque da importância de se estudar e aprimorar suas técnicas
e métodos, corroborando, em 1950, na fundação da Sociedade Brasileira de
Hematologia e Hemoterapia (SBHH) (HAMERSCHLAK; JUNQUEIRA; ROSENBLIT,
2005).
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Ainda, no ano de 1950, como uma inciativa do Banco de Sangue de Brasília,
foi decretada a lei nº 1075, de 27 de março de 1950, dispondo sobre a doação
voluntária de sangue; posteriormente, com necessidade crescente de legislar sobre
e estabelecer regras sanitárias, criou-se em 1965, através da comissão nacional de
hemoterapia, intermediado pelo Ministério da Saúde, a lei de obrigatoriedade dos
testes sorológicos necessários para segurança em transfusões de sangue
(HAMERSCHLAK; JUNQUEIRA; ROSENBLIT, 2005).
Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Apesar de todos os esforços para se estabelecer uma política eficaz de
hemoterapia nacional do ano de 1964 até 1979, além de aparato normativo
suficiente à época, havia clara necessidade de reformulação do sistema
hemoterápico no Brasil em vista de problemas sanitários e éticos:
“O sistema era desorganizado, com serviços públicos e
privados de altíssimo nível técnico e científico convivendo
com outros de péssima qualidade, alguns com interesses
prioritariamente comerciais. As indústrias de hemoderivados,
em geral, estimulavam a obtenção de matéria prima através
5
de doadores remunerados e da prática da plasmaférese. Nem
sempre os cuidados com a saúde dos doadores eram
prioritários. Em alguns bancos de sangue, de ética
questionável, indivíduos das camadas mais pobres da
população, que muitas vezes não tinham reais condições
físicas e mesmo nutricionais, eram estimulados a doar
sangue.” (HAMERSCHLAK; JUNQUEIRA; ROSENBLIT, 2005, p.
205).
Vistas à problemática, em 1980 criou-se o Programa Nacional de Sangue
(Pró-Sangue) que ordenaria o sistema hemoterápico até então estabelecido, como
forma de dirimir divergências legais – tais como a doação remunerada – sanitárias
e, padronizar o ato da doação sanguínea voluntária, ampliando a rede de
hemocentros em todo o país; posteriormente, as competências deste programa não
pertenceria mais ao Ministério da Saúde, e sim, à ANVISA (HAMERSCHLAK;
JUNQUEIRA; ROSENBLIT, 2005).
Com o advento da Síndrome de Imunodeficiência Adquirida (AIDS) ainda na
década de 80, houve a necessidade de novos procedimentos de transfusão e coleta,
reforçado pelo reconhecimento mundial de que as transfusões sanguíneas
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poderiam desencadear uma epidemia de contaminação, no Brasil,
aproximadamente 2% dos casos de AIDS seriam transmitidos por transfusão e mais
de 50% dos hemofílicos permaneciam infectados pelo vírus da imunodeficiência
humana HIV (HAMERSCHLAK; JUNQUEIRA; ROSENBLIT, 2005, p. 206).
À época, autoridades de saúde buscavam compreender o fenômeno,
designar quais eram as populações contaminantes, para tanto, em 1982 após tomar
ciência do primeiro caso de contaminação por transfusão de sangue, o Centro de
Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos da América, por meio de uma
estimativa probabilística de risco, classificou em quatro grupos de risco essa parcela
da população, a saber: hemofílicos, haitianos, usuários de heroína e homossexuais;
este quarteto seria submetido a um “isolamento sanitário”, por vezes social,
difundido pela mídia do mundo todo e pelo preconceito (AYRES, et al., 2009).
2.1 Regulamentação relacionada a restrição da doação por homens
homossexuais
Durante muito tempo os homossexuais sofreram repressões, discriminações
e privações, afinal, a prática homossexual era percebida pela sociedade como um
ente patológico, porém, a partir de 1974, a Associação Americana de Psiquiatria
aboliu a terminologia homossexualismo, removendo-a da Classificação
Internacional de Doenças, sendo assim, apenas em 1993, a Organização Mundial da
Saúde (OMS) adotou a terminologia homossexualidade referente a um
comportamento inerente à sexualidade humana (VECCHIATTI , 2008, p. 52).
Conforme surgiam os primeiros casos confirmados da contaminação através
de transfusão de sangue, caracterizando o início da epidemia, houve enorme
demanda por métodos eficazes de análise do material coletado, principalmente da
inativação viral objetivando diminuir novos contágios, portanto, as restrições iniciais
pautavam-se em estudos probabilísticos e, em relação às transfusões, o enfoque
maior era dado aos estágios iniciais da doença, ou janela imunológica,
assintomática e transmissível:
“[...] O período de identificação do contágio pelo vírus
depende do tipo de exame (quanto à sensibilidade e
especificidade) e da reação do organismo do indivíduo. Na
maioria dos casos, a sorologia positiva é constatada de 30 a
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60 dias após a exposição ao HIV. Porém, existem casos em
que esse tempo é maior: o teste realizado 120 dias após a
relação de risco serve apenas para detectar os casos raros de
soroconversão – quando há mudança no resultado. Se um
teste de HIV é feito durante o período da janela imunológica,
há a possibilidade de apresentar um falso resultado negativo.
Portanto, recomenda-se esperar mais 30 dias e fazer o
testenovamente.” (BRASIL. MINISTERIO DA SAÚDE, s.d.)
Visando adotar maiores medidas protetivas aos bancos de sangue, o
arcabouço normativo brasileiro respondeu rapidamente no sentido de avocar
competências através do Ministério da Saúde, que possibilitassem interferir mais
em busca de soluções para a epidemia, ao passo que novos estudos e resultados
científicos do HIV eram elucidados.
Com base nesse panorama, em 1988 foi promulgada a Lei nº 7.649 que
estabeleceu a obrigatoriedade do cadastramento de doadores, assim como a
realização dos exames essenciais5 de todo sangue coletado, com o intuito de evitar
a propagação das doenças em alta à época, como a AIDS, Hepatite B, Sífilis, Malária
e Doença de Chagas (BRASIL, 1988).
Através dessa lei, coube ao Ministério da Saúde editar portarias que versasse
sobre as técnicas para os testes de sangue, assim como adicionar testes
comprobatórios para reforçar a análise dos materiais, visando garantir a
inviolabilidade à saúde dos doadores e receptores. Ainda no ano de 1988, era
editado o Decreto nº 95.721 que regulamentaria a Lei nº 7.649, de 25 de janeiro de
1988. (BRASIL, 1988).
Seguindo a cronologia, em 1989, a portaria nº 721, editada pelo Ministério
da Saúde, durante o surto epidêmico da AIDS, estabeleceu a triagem sorológica em
todas as unidades de coleta de sangue, através de exames laboratoriais sensíveis,
discriminando então as primeiras formas de exclusão, como pode ser notado:
“São excluídos, definitivamente, os indivíduos que já
apresentaram, em alguma fase de suas vidas, as seguintes
doenças: Chagas, hepatite, SIDA/AIDS. São excluídos, por 6
(seis) meses, os indivíduos que tiveram contato sexual com
portadores da hepatite “B”. São excluídos, por 10 (dez) anos,
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os parceiras sexuais de indivíduos expostos a fatores de risco
para SIDA/AIDS.” (BRASIL, 1989).
No entanto, em 1993 a Portaria nº 1.376, que alterava a lei nº 721 retoma o
conceito de exclusão de pessoas não comprovadamente contaminadas com HIV,
expondo uma temporariedade de 10 anos como pré requisito para a doação,
estendendo-se também aos que já tivessem pertencido ou pertencessem aos
grupos considerados de risco quanto a AIDS; como os parceiros sexuais de
indivíduos que pertenciam a qualquer grupo de risco (BRASIL, 1993).
Continuando com as alterações, em 2002, a Anvisa editou a Resolução nº
343, relativizando a exclusão prevista na lei nº 1.376, como pode ser percebido no
corpo do texto na seção de “situações de risco acrescido”; alínea d:
“Serão inabilitados por um ano, como doadores de
sangue ou hemocomponentes, os candidatos que nos 12
meses precedentes tenham sido expostos a uma das
situações abaixo: [...] Homens que tiveram relações sexuais
com outros homens e as parceiras sexuais destes [...]” (BRASIL,
2002).
A partir do entendimento de ambas instituições, Anvisa e do do Ministério
da Saúde, de que homens que realizavam sexo com outros homens deveriam ser
classificados como um grupo de risco e, assim, uma medida sanitária de se garantir
a qualidade do sangue doado e recebido, consolidava-se o regulamento de caráter
técnico dos procedimentos hemoterárpicos no Brasil.
Houve mudanças no cenário epidemiológico ao longo dos anos,
acompanhado do progresso na normatização e regulação das doações de sangue
no mundo todo. Como pode ser observado, no Brasil, há restrições baseadas na
opção sexual dos doadores, quanto a este fato, afirma-se que não houve
atualização à luz do direito.
Sucessivamente, as alterações mantiveram a temporariedade que
inviabilizaria a doação por homossexuais com o passar dos anos e, atualmente,
versa sobre a temática e dá respaldo à ANVISA, a portaria do Ministério da Saúde
nº 158 de 4 de fevereiro de 2016, no seu artigo nº 64, inciso IV:
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“Art. 64. Considerar-se-á inapto temporário por 12 (doze)
meses o candidato que tenha sido exposto a qualquer uma
das situações abaixo: [...] IV - homens que tiveram relações
sexuais com outros homens e/ou as parceiras sexuais destes
[...]” (BRASIL,2016)
É interessante notar a fixação da restrição por 1 ano em uma lei que foi
recentemente revisada para adição de novas medidas protetivas aos receptores,
porém, sem mencionar e levar em consideração estudos recentes da janela
imunológica, o que revela excessiva restrição temporal e, possivelmente, uma
justificação da decisão parcial e do pedido de vista do ministro Alexandre de
Moraes, discutida posteriormente no presente artigo; como pode ser percebido na
Resolução da Diretoria Colegiada nº 34 da ANVISA no seu artigo nº 25:
“Art. 25. O serviço de hemoterapia deve cumprir os
parâmetros para seleção de doadores estabelecidos pelo
Ministério da Saúde, em legislação vigente, visando tanto à
proteção do doador quanto a do receptor, bem como para a
qualidade dos produtos, baseados nos seguintes requisitos:
5 contatos sexuais que envolvam riscos de contrair
[...] XXX - os
infecções transmissíveis pelo sangue devem ser avaliados e os
candidatos nestas condições devem ser considerados inaptos
temporariamente por um período de 12 (doze) meses após a
prática sexual de risco, incluindo-se: [...] d) indivíduos do sexo
masculino que tiveram relações sexuais com outros indivíduos
do mesmo sexo e/ou as parceiras sexuais destes [...]” (BRASIL,
2014)
Observa-se em ambos excertos normativos supracitados, os resquícios –
quando não, o corpo inalterado do texto das matérias – das primeiras medidas
sanitárias que versavam sobre o surto epidemiológico do vírus da imunodeficiência
adquirida na década de oitenta, que relegou homossexuais à condição de supressão
de direitos, à época, justificável pela carência de estudos e conhecimento efetivo
acerca da doença; no entanto, tais alegações preventivas, tanto morais quanto
sanitárias, não satisfazem atual da realidade de amplo estudo científico e de
consolidação de liberdades individuais, culminando na necessidade de revisão
perante a corte suprema do Brasil.
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3 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE nº 5.543
Sucintamente, observando o entendimento pelo requerente, quanto a
inocuidade dos artigos supracitados, o Partido Socialista Brasileiro (PSB) protocolou
a Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI nº 5.543, com pedido de liminar perante
ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o Ministério da Saúde e a ANVISA,
alegando, basicamente, a característica discriminatória da restrição temporal a
homens homossexuais e seus parceiros de doarem sangue, respeitados 12 meses
de abstinência sexual, que é preconizado pela norma vigente, impedindo a doação
permanente por essa minoria.
O Partido alega no pedido que as normas em questão violam preceitos
constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, o direito à igualdade, e
princípio da proporcionalidade, como pode ser notado no excerto a seguir:
“Quanto as normas e princípios constitucionais, o
requerente demonstra o que está sendo violado: (I) Princípio
fundamental da dignidade humana, presente no art. 1º, III, da
Constituição Federal; (II) o objetivo fundamental da República,
que consiste em promover o bem de todos sem preconceitos
ou formas de discriminação, conforme art. 3º, IV, da CF; (IV) o
princípio da igualdade, previsto no art. 5º da Carta Magna e;
os requisitos necessários ao atendimento do princípio
constitucional da proporcionalidade.” (BRASIL, 2016).
A dignidade da pessoa humana, neste contexto, diz respeito ao direito de
autodeterminação, o fato de não se reconhecer a um indivíduo a possibilidade de
viver sua orientação sexual em todos os seus desdobramentos é, na realidade, priválo de uma das dimensões que dão sentido a sua existência; ainda, de acordo com
Barroso (2007), a homossexualidade é apenas um fato da vida, um fenômeno que
ocorre naturalmente na vida de diversos indivíduos ao longo de sua existência,
assim sendo, as relações homoafetivas constituem fatos lícitos e relativos apenas à
esfera privada de cada um, por si só, incapaz de afetar a vida de terceiros (BARROSO,
2007).
O princípio da igualdade no direito brasileiro é interpretado sob uma dupla
dimensão, formal (igualdade perante a lei) e material (igualdade na lei); o que
significa dentro do panorama da homossexualidade que cada um dos indivíduos
deve ser obrigado e autorizado pelas normalizações do direito posto, de forma
igualitária, sem exceções, sendo vedado às autoridades estatais deixar de aplicar o
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direito existente em favor ou à custa de determinadas pessoas, muito menos por
suas escolhas de vida (RIOS, 2001).
Quanto a consideração material, diz respeito à proibição de tratamentos
desiguais em casos de situações idênticas ou análogas, mesmo que tal
diferenciação arbitrária esteja instituída por lei ou norma aparentemente válida,
embora a homossexualidade e a bissexualidade sejam fenômenos que se insiram
no âmbito da sexualidade e da afetividade humana, da mesma forma que a
heterossexualidade (VECCHIATTI, 2012, p.216).
Almeja-se pela restrição temporal o direito fundamental à saúde dos
possíveis receptores de sangue, ao protegê-los de possíveis doenças infecciosas
transmissíveis. Todavia, ao interpretar a prática sexual entre HSH como situação de
risco, é o mesmo que enquadrá-los no conceito de grupo de risco, já abolido pela
comunidade científica, caracterizando uma forma de discriminação arbitrária, pois
consiste em diferenciação de tratamento entre homens que fazem sexo com
homens de homens que fazem sexo com mulheres.
Na fase inicial, durante a triagem
clínica, especificamente durante a entrevista
5
individual é questionado ao voluntário sobre a prática de risco e, baseando-se na
afirmativa ou negativa, o doador pode ser considerado apto ou inapto temporário
sem que tenha o seu sangue previamente analisado e sem ser questionado sobre o
uso de métodos seguros, como preservativos.
A proporcionalidade é, justamente, percebida levando se em consideração
as finalidades da restrição serem completamente inadequadas, já que não
consegue solucionar o problema de forma justa, sem convergir direitos
fundamentais, e desnecessária, pois já existem mecanismos menos restritivos que
tem a capacidade de atingir o objetivo pretendido, e que não contribuem com a
manutenção de estigmas sociais de grupos historicamente discriminados, como o
caso dos homossexuais.
Pautado nessas justificativas, o documento da Ação de Inconstitucionalidade
inicia apresentando a revisão do contexto histórico da restrição a doação de sangue
por homens homossexuais, elenca que o HIV, foi identificado nos primórdios dos
anos de 1977 e 1978 no Haiti, compreendendo a América Central, África Central, e
nos Estados Unidos, multiplicando-se de forma descontrolada nos anos
subsequentes.

207
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

À época, em razão do medo e desconhecimento técnico e científico acerca
da AIDS, foram restringidas as doações sanguíneas advindas de determinados
grupos sociais que representam maior contingente de infectados pelo HIV, dentre
eles, os homens homossexuais. E, seguindo este padrão mundial de isolamento e
restrição sanitária que o Ministério da Saúde do Brasil editou a Portaria n° 1.366,
em 1993, desta forma, proibindo pela primeira vez a doação de sangue por homens
homossexuais no Brasil (BRASIL, 2016).
Desde o ano de 2000, a temática da qual trata o presente artigo, o tornouse bastante debatida em diversos países com configurações socioeconômicas
substancialmente diferenciadas, especialmente em função dos avanços no controle
da epidemia do HIV, aprimoramentos medicinais e tecnológicos, além da mudança
de paradigmas e comportamento nas relações homoafetivas, mas, apesar de todo
o reconhecimento mundial destas elucidações, o aparato normativo brasileiro
continuou dissonante quanto as demais interpretações do cenário internacional,
adquirindo uma feição antiquada, equivocada e, por fim, preconceituosa (BRASIL,
2016).
O PSB traz a luz da discussão que, embora o fato de a Anvisa ter alterado a
proibição definitiva e permanente da doação de sangue pelos homens
homossexuais para uma restrição temporária de um ano, aparenta, à primeira vista,
como um relativo progresso normativo, porém, continuou impedindo a livre doação
destes homossexuais, ainda que tenham o mínimo envolvimento em atividade
sexual (BRASIL, 2016).
Ainda, o PSB pediu liminar para suspender imediatamente os efeitos da
portaria do Ministério da Saúde e da resolução da Anvisa e, no mérito, que tais
normas sejam consideradas inconstitucionais. O Partido reitera que a legislação
brasileira já exclui a doação de sangue por pessoas que se declarem dentro do
entendimento dos formulários ou das entrevistas que precedem o ato da doação
com algum sentido de promiscuidade, quer sejam pessoas heterossexuais ou
homossexuais (BRASIL, 2016).
Ainda, a matéria traz consigo dados de 2015 do Boletim Epidemiológico da
AIDS no Brasil, indicando que heterossexuais correspondem atualmente a cerca de
50% dos casos conhecidos de AIDS, superior aos 45,9% de homossexuais e
bissexuais juntos, com a doença, portanto, não se sustentaria a restrição temporal
à doação de sangue ao grupo homossexual apenas pela orientação sexual (BRASIL,
2016).

208
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

Há de se notar um reconhecimento do próprio Ministério da Saúde quanto
a supressão de orientação sexual como critério para selecionar os voluntários
através da portaria nº 1.353 de 2011 e, ainda, no art. 2º, § 3º, da Portaria nº158 de
2016, onde preconiza que os serviços de hemoterapia devem isentar-se de
quaisquer discriminação de orientação sexual, dessa forma, há a contradição à
medida em que se posicionam contra aos homens que se relacionam sexualmente
com outros homens (BRASIL, 2016).

4 ARGUMENTAÇÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DA ANVISA
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Ambas instituições, Anvisa e Ministério da Saúde afirmam que a
temporariedade do impedimento de doação é evidenciado por pesquisas
epidemiológicas que apontariam risco acrescido de infecção por agentes
sexualmente transmissíveis de HSH, portanto, essa medida foi tomada visando o
interesse coletivo e assegurando a eficácia de um dos mecanismos protetivos do
direito fundamental à saúde, na garantia máxima de qualidade e segurança da
transfusão de sangue para o receptor.
A Procuradoria-Geral da República sustenta que o Estado de Direito não
pode impor restrições à autodeterminação
da pessoa, sob pena de afastar-se de
5
seu centro de identidade. Assim, no tocante ao impedimento de doação de sangue
de homens que tiveram relações sexuais com outros homens, configura-se medida
discriminatória, uma vez que se pauta exclusivamente na orientação sexual do
indivíduo. (JANOT, 2016)
Entende-se, portanto, de acordo com o procurador Rodrigo Janot, um viés
discriminatório em relação a Portaria nº 158 de 2016 do Ministério da Saúde e a
Resolução 64 de 2014 da ANVISA, estas normas utilizaram o conceito de grupo de
risco, o qual remonta ao início da epidemia da AIDS, revelando uma defasagem
conceitual e prática, devendo ser substituído pela noção de comportamento de
risco, pautado no uso de preservativo e de outros comportamentos protetivos.
O procurador também defende que houve, com o passar dos anos, uma
redução da janela imunológica da detecção do vírus HIV no sangue, sendo que o
período de 12 meses de impedimento, em suas palavras, ofenderia o princípio da
proporcionalidade, já que um prazo de 1 ou 2 meses ultrapassaria a janela
imunológica para identificação de doenças sexualmente transmissíveis (JANOT,
2016).
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Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Votaram quanto a procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade, até
o momento, os ministros: Edson Fachin, relator do caso, Ministro Luiz Fux, Ministro
Luís Roberto Barroso, Ministra Rosa Weber e o Ministro Alexandre de Moraes;
porém, reconhecendo a inconstitucionalidade das normas e procedente a ação,
apenas os quatro primeiros, enquanto o Ministro Alexandre de Morares julgou
parcialmente procedente o requerimento (BRASIL, 2017).
Em seu entendimento, o Ministro Alexandre de Moraes alegou que não
houve um questionamento acerca da legislação de 2001 que trata da política
nacional de sangue, componentes e derivados no país (Lei 10.205 e Decreto 3.990),
a qual traz maior necessidade protetiva ao doador, ao receptor e aos profissionais
envolvidos, o que pode ter dado margem a uma interpretação descontextualizada,
favorecendo tais interpretações discriminatórias (BRASIL, 2017).
Adendo à posição de Fachin a respeito da Ação, ele menciona que a
comunidade LGBT sofre grande e diária violência física e simbólica, impossível de
ser ignorada e que, ainda, “muito sangue tem sido derramado em nome de
preconceitos que não se sustentam.” Em seu entendimento, uma exclusão dessa
magnitude demanda atenção redobrada, pois, facilmente infringiria fundamentos
constitucionais, como o princípio da dignidade humana (BRASIL, 2017).
O Ministro observa que o estabelecimento de grupos de risco não deveria
ser acatado para legislar sobre o tema, e sim as condutas de risco, o que evidencia,
através do discurso, sua posição favorável a requisição da Ação, já que
heterossexuais e homossexuais possuem distintas orientações sexuais porém
ambos são potenciais transmissores de doenças (BRASIL,2017).
Ainda, destaca que houve uma violação ao princípio da Igualdade, disposto
no art. 5º, da Constituição Federal, pois as normas do Ministério da Saúde e da
Anvisa propõe uma distinção entre os doadores de sangue, pautando-se apenas na
orientação sexual e o gênero do possível doador.
Em um consenso, os três Ministros, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Luiz
Fux, concordaram com a interpretação do Ministro Relator Edson Fachin, julgando
inconstitucionais e discriminatórios os dispositivos questionados por não levarem
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em conta as condutas de risco – como a negligencia aos preservativos – bem como
restringir ou não a quantidade de parceiros sexuais, atentando de forma
desproporcional e excessiva mediante a temporariedade de abstinência sexual de
12 meses (BRASIL, 2017).
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Fux, ainda, corrobora o posicionamento favorável ao requerente de que a
janela imunológica abrangeria um tempo menor, entre 10 a 15 dias, o que não é
compatível com o prazo preconizado de 12 meses, portanto, interpreta ambas
normas tratadas no presente artigo como inconstitucionais; Gilmar Mendes pediu
vistas do caso para elaborar um melhor entendimento (BRASIL, 2017).

5.1 Parcialidade do Ministro Alexandre de Moraes
O Ministro alega que não houve um questionamento acerca da política
nacional de sangue, e, de acordo com sua interpretação, conduziria o julgamento
do caso sob um contexto errôneo dos fatos analisados, dando a entender claro viés
discriminatório contra homens homossexuais.
Em uma análise comparativa,
demonstra que em alguns países, a doação de
5
sangue de homens que mantiveram relações sexuais é proibida, por diferentes
períodos. Para reforçar seu posicionamento, Moraes trouxe informações do
Hemocentro de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, no qual consta que 15,4% de
doações realizadas por HSH apresentaram o vírus HIV, índice superior aos 0,03%
das demais doações, incluindo outros grupos (BRASIL, 2017).
Diante deste cenário estatístico, Alexandre entende que os dispositivos
questionados não visa a discriminação de HSH, mas sim, garantir a proteção à saúde
e dignidade humana de pessoas que receberão o sangue. Ao votar, defende que é
possível garantir o direito de homossexual doar sangue, mesmo com a restrição.
Portanto, a principal alegação contrária a aprovação da ADI, em análise, é a
necessidade de maior questionamento à luz da Constituição, respeitando testes
sorológicos de acordo com o interstício da janela imunológica previamente
definido pelo Ministério da Saúde, compreendendo o período de cerca de 30 dias.
Devido ao pedido de vista dos autos pelo Ministro Gilmar Mendes, a Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 5543 encontra-se suspensa desde o dia 25 de
outubro de 2017. Portanto, não houve atualização referente a decisões, divulgada
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no site do Supremo Tribunal Federal, assim, é indeterminada a data de retorno dos
trabalhos.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A restrição temporária a doação de sangue por homens homossexuais
revelou ser um tema bastante polêmico no tocante a desatualização conceitual
acerca dos objetos, razão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5543; tais
dispositivos carecem de uma interpretação mais abrangente dentro da Constituição
brasileira, não desvinculando o contexto histórico – marginalização, discriminação
e repressão, durante a ascensão da AIDS na década de 80 – e atual do público
homossexual.
Apesar de ser compreendido pelos Ministros do STF o prazo de 12 meses de
abstinência sexual, um avanço normativo muito maior do que o preconizado pela
Portaria 1.376 de 1993, que proibia definitivamente homossexuais à doação de
sangue, a questão carece de revisão sob a ótica da tecnologia já existente para a
determinação sorológica do HIV em uma janela imunológica de tempo muito
menor ao previsto na lei vigente, visando assegurar o direito dos receptores à
saúde, respeitando o princípio da proporcionalidade.
O quadro atual de defasagem dos estoques em hemocentros espalhados
pelo país, mostra um outro motivo para rever a situação do público homossexual
na contribuição do quantitativo de bolsas de sangue disponíveis, uma vez que os
testes sorológicos, que discriminam contaminações nos sangues de homens
heterossexuais, homossexuais e bissexuais, são os mesmos.
Impor uma restrição no ato da entrevista, pautando-se na orientação sexual
como pré-requisito e, não em um comportamento de risco, como relações sexuais
desprotegidas, é discriminatório, desrespeita os princípios da igualdade e dignidade
da pessoa humana, na medida em que as nuances da sexualidade humana se
revelam inerentes e obrigatórias a cada um e, ao passo que é possível omitir as
informações no ato da entrevista que precede a doação, o que revela certa
inocuidade de tais métodos.
Apesar da suspensão da Ação pelo STF, é possível, mediante ao
entendimento dos Ministros que se pronunciaram em votação, traçar uma
tendência dos votos restantes que margeiam a adoção de critérios de condutas de
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risco e situação da saúde do candidato a doação, não de orientação sexual dos
mesmos, convergindo com uma posição favorável ao requerente.
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A demora no julgamento da ADI revela o cenário atual da falta de celeridade
que acomete as instituições públicas no país, tornando questionável a capacidade
de tomada de decisões dos poderes públicos e, ainda, possibilita um
questionamento acerca de posturas conservadoras presentes no Legislativo e no
Executivo e o interesse de editar normas de interesse de grupos sociais e minorias
do Brasil.
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Preocupa a classe política e alguns especialistas o gigantismo judicial. Há
diversos projetos de lei e de emendas no sentido de tentarem inviabilizar ou, ao
menos, controlar o chamado ativismo judicial. Sempre digo que, pelo Princípio da
Inércia, o Judiciário se mexe somente por pedido de parte, de modo que estaria, de
uma certa forma, blindado aquele Poder diante de nosso sistema processual em
que se busca a litigância. Há uma cultura de lide no país, já identificada pelo próprio
Judiciário, que o torna, inegavelmente, protagonista e relevante nas relações sociais
e políticas brasileiras.
Apimenta esse debate, sem dúvida nenhuma, a divisão política do país,
acirrada nas últimas eleições presidenciais, de modo que alguns dos julgamentos
do Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive dentro de suas duas Turmas, ganham
torcida e críticas públicas, televisionadas
e ainda mais regadas pelo fenômeno das
5
redes sociais; situação que os Operadores de Direito ainda têm dificuldades em
compreender o alcance e a penetração desse instituto na conformação e no
dinamismo mais lento do ordenamento jurídico. O judiciário ganha manchetes, suas
decisões não mais são críticas somente em recursos, mas, a bem da verdade, estão
na “boca do povo”, o que torna aquele Poder ainda mais suscetível aos meandros
e dificuldades de acomodação na Democracia.
Para se ter uma idéia, algo inimaginável tempos atrás, quando imperava a
liturgia do cargo, hoje em dia são desferidos vários desferidos requerimentos de
impeachment de Ministros do Supremo Tribunal Federal à Casa do Senado Federal.
Recentemente, mais uma vez criticado por ativismo, a Presidência do STF, com base
em um determinado artigo regimental, determinou a abertura de um inusitado e
sigiloso inquérito para investigação de ataques (ou críticas!) nas redes sociais contra
Ministros daquele Excelso Tribunal, fatos, em tese, ocorridos fora do prédio do
Supremo, tendo sido inclusive expedidos mandados de busca e apreensão, além de
bloqueio de acesso à internet dos investigados. Recentemente, o relator daquele
Inquérito, Alexandre de Moraes, determinou a retirada do ar de determinada
reportagem que relatava documentos que, em tese, foram retirados de delação
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premiada de preso famoso que se referenciariam ao Ministro Dias Toffoli, o que foi
chamado pela comunidade jurídica de censura.
A exposição do Poder é preocupante. A agressividade hoje vivenciada na
sociedade virtual de uma certa forma expõe feridas do Judiciário e querem do Poder
uma imperdoável utilização do Estado Juiz como instrumento para realização de
barganha político partidária, em detrimento do exercício da função suprema da
mais alta Corte: o ponto ótimo de equilíbrio das disposições constitucionais frente
aos anseios sociais do momento.
Não ajuda nessa nova era do Judiciário as idas e vindas do Supremo Tribunal
Federal em temas sensíveis de direito penal constitucional, principalmente diante
de operações anticorrupção que hoje dividem o país; traduzem, no fim do dia, o
que há de pior para o sistema jurídico: insegurança e acirramento dos ânimos. Na
última sessão plenária, Supremo retomou o julgamento de um caso que teve
pedido de vistas há 21 anos! Enquanto isso, réus famosos e poderosos conseguem
a análise de seus pedidos, quando não no mesmo dia da entrada da petição, nas 24
horas seguintes!
Grosso modo, experimentamos um momento de elevada insegurança jurídica
e agressividade social, que ecoam de forma profunda no cotidiano do país e no
funcionamento das instituições, com prejuízo, sobremaneira, para aquele que não
goza de privilégios na hora que peticiona ao Juiz em busca de uma solução justa
ao problema seu. Não ter privilégios e ver Justiça deveria ser regra, inclusive! E o
protagonismo do Judiciário tem revelado, mais do que propriamente a
jurisdicionalização da política (ativismo judicial provocado), a própria politização da
jurisdição (ativismo judicial planejado e orquestrado por quem tem interesse no
enfraquecimento do Judiciário).
A grande reflexão que proponho é a discussão em torno do aparelhamento
do Judiciário, mais precisamente na indigesta escolha dos componentes do
Judiciário, partindo-se, evidentemente, do próprio STF. São mais de 20 PEC’s
tramitando nas Casas do Congresso Nacional, com as mais variadas soluções. Há
algo em comum nas proposições: retirar da Presidência, hoje com sabatina apenas
pro forma no Senado, o monopólio de livre nomeação de juiz.
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Uma proposição avançou, hoje sob relatoria de Antônio Anastasia, de modo
que aguarda ordem do dia. Já aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do
Senado, a PEC 35/2015 (apensada à PEC 59/15) mantêm a indicação de nome pela
Presidência da República; no entanto, ao contrário do que ocorre no atual sistema,
terá como base uma lista tríplice elaborada por um colegiado formado pelos
presidentes dos quatro tribunais superiores (STF, STJ, TST e STM). Integram o
colegiado o Procurador-Geral da República, o presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil e o Defensor Público Geral Federal. Não mais será de livre nomeação pelo
Presidente.
Hoje, não há prazo regulamentar para a nomeação, o que causa calafrios no
jurisdicionado, quando vagas ficam abertas por longo período, atrapalhando o
funcionamento do Tribunal. A PEC 44, todavia, que impunha obrigação de que a
lista seja elaborada em 30 dias, foi desapensada da tramitação conjunta. A
Presidência teria outros tantos para submeter sua escolha ao Senado, que decidiria
por maioria absoluta.
O mandato, ainda de acordo
com o texto da PEC, será de 10 anos sem
5
recondução, com 5 anos de quarentena para qualquer outro cargo ou mandato
eletivo. Por fim, além dos atuais requisitos, acrescenta-se a necessidade de que o
candidato tenha pelo menos 15 anos de atividade jurídica, desde que não tenha
exercido nos quatro anos anteriores mandato eletivo, cargos de PGR, AGU e
Ministro de Estado. Recentemente, em entrevista a determinado canal de televisão,
o Ministro Luiz Fux disse ser favorável ao mandato, pois oxigena a carreira, confere
oportunidades a outros bons quadros do Judiciário e Operadores do Direito que
teriam capacidade para se sentarem na cadeira mais alta do Poder. Além disso,
justamente no momento em que o Judiciário enfrenta a democracia, nada mais
democrático senão a troca de cadeiras e a limitação de poder no tempo.
A proposta aguarda, desde 2.017, inclusão para votação no Plenário do
Senado e tem ganhado a cada dia vozes contundentes em defesa do texto,
justamente no momento em que a forma de composição do Judiciário passa por
crise e descrédito, diante dos últimos acontecimentos, exposição do Poder e
suposto racha no plenário do Supremo.
Trata-se de um passo concreto que se toma em relação à composição do STF
e, como pano de fundo, contra o que hoje se tem como uma ferida aberta na
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politização dos Tribunais. Em 122 anos, apenas um único nome indicado ao STF, no
longínquo 1893, foi recusado pelo Senado. Nos EUA, 12 já foram rechaçados (onde
ferve a disputa entre conservadores x liberais). Necessário um formato, em suma,
que atenda as dificuldades de uma indicação ao tempo da relevância das funções
de cargo de Juiz, que demanda independência, mérito e tecnicidade. Nenhum
sistema escrito, entretanto, funcionará sem a probidade da pessoa que lhe dê o
comando. E o fino trata da coisa pública se resolve com o olho atento do
jurisdicionado.

220
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

USUCAPIÃO SOBRE A PERSPECTIVA DA NOVA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
RURAL E URBANA
WÊDENICIA DO BONFIM ALVES FERREIRA:
Acadêmica em Direito pela Faculdade Católica do
Tocantins.
ANTONIO CÉSAR MELO[1]

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Resumo: A pesquisa propõe o estudo do instituto da usucapião a partir das
transformações legislativas promovidas pelo Poder Legislativo para a
usucapião. São tratadas as principais mudanças promovida pela Lei nº 13.465/17
em face do procedimento tradicional da usucapião judicial, com o escopo de
evidenciar os benefícios trazidos com a nova lei de regularização fundiária urbana
e rural.
Palavras-chave: usucapião;
desburocratização; cartórios.
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Lei nº

13.465/17;

Abstract: The research proposes the study of the institute of usucapião from the
5
legislative transformations promoted
by the Legislative Power for usucapião. The
main changes promoted by Law No. 13.465 / 17 are dealt with in the face of the
traditional procedure of judicial misappropriation, with the purpose of evidencing
the benefits brought with the new law on urban and rural land regularization.
Keywords: usucapião; extrajudicial usucapião;
debureaucratization; extrajudicial records.

Law

No.

13,465

/

17;

Sumário: 1 Introdução. 2 O direito à usucapião: principais aspectos do modelo
tradicional. 3 O processo judicial de usucapião. 4 As inovações da lei que dispõe
sobre a usucapião extrajudicial. Considerações Finais. Referências.

INTRODUÇÃO
O Instituto da Usucapião é uma forma de aquisição da propriedade em
razão da posse no transcorrer do tempo, vinculada ao cumprimento de requisitos
definidos em lei.
O presente artigo desenvolve estudo acerca do advento do instituto da
usucapião extrajudicial e os seus efeitos de desburocratização oriundos da Lei
13.465/2017 e da Resolução n. 65/2017.
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Para melhor compreensão do tema, abordar-se-á os requisitos para sua
concessão, nas modalidades judicial e extrajudicial, com foco em relatar os
benefícios advindos da Lei nº 13.465/17 que instituiu o procedimento extrajudicial.
São tratadas as principais mudanças promovida pela referida normatização, em
face ao processo tradicional da usucapião judicial, com o intuito de demonstrar as
regras exigidas pela nova lei de regularização fundiária urbana e rural no âmbito do
procedimento administrativo.
A criação da usucapião extrajudicial trouxe a proposta de desburocratização
da aquisição de propriedade de bem imóvel pelo exercício de posse mansa e
pacífica, prolongada e ininterrupta por prazos especificados na legislação civil
vigente, que antes eram realizadas exclusivamente por meio judicial.
Anterior ao seu advento, os processos judiciais que objetivavam a
usucapião demoravam anos, o que prejudicava a legitimação de um direito
adquirido em decorrência do tempo na posse de um imóvel, prolongando-se
ainda mais a insegurança jurídica da propriedade. Com essa mudança legislativa,
os processos judiciais naturalmente tenderão, visto que essa transformação ainda
está em curso, a diminuir em decorrência da possibilidade da parte optar pelo
procedimento extrajudicial, que promove o mesmo resultado, a concessão da
propriedade, em um prazo menor, desde que apresentados os requisitos previstos
na lei e na resolução.
O objetivo geral da pesquisa é verificar as principais mudanças entre o
procedimento extrajudicial e judicial, bem como as melhorias que essas mudanças
repercutirão na esfera judiciária em decorrência da transmissão direta de posse de
bens imóveis por meio de cartórios de registros de imóveis.
Os objetivos específicos da pesquisa buscam verificar as diferenças
entre o procedimento extrajudicial e judicial, comparar os procedimentos e
requisitos da usucapião judicial com a usucapião extrajudicial e indicar as
melhorias oriundas da lei de criação da usucapião extrajudicial.
A metodologia empenhada na pesquisa corresponde ao levantamento
do referencialteórico acerca do processo judicial de usucapião e o estudo das
análises feitas até o presente momento acerca da usucapião extrajudicial, a fim de
comparar as transformações propostas e verificar se indicam para uma melhora no
procedimento.
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Utiliza-se o método de pesquisa analítico dogmático, sustentado na
tríade doutrina – legislação – jurisprudência, na qual busca-se uma compreensão
da norma frente às contínuas modificações do sistema jurídico e da sociedade. O
caminho metodológico escolhido recomenda ao pesquisador compreender a
sociedade contemporânea em movimento, a partir do entendimento do sistema
jurídico construído com fundamento no conjunto normativo em vigor, o qual
engloba as normas jurídicas, o entendimento do Poder Judiciário e os estudos feitos
pela doutrina.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

A primeira seção aboradará o modelo tradicional de usucapião, sendo
que a segunda seção apresentará a nova proposta legislativa de usucapião
extrajudicial. A terceira e última seção traçará um comparativo entre os dois
procedimentos, apontando se há indicativos de melhoria ou deterioramento no
procedimento de usucapião.
2. O DIREITO
TRADICIONAL

À USUCAPIÃO:

PRINCIPAIS

ASPECTOS

DO

MODELO

A usucapião, palavra feminina, consiste na aquisição da propriedade ou
5 do tempo. A doutrina é explícita ao indicar que
de outro direito real pelo decurso
além da propriedade outros direitos reais de uso e gozo poderão ser adquiridos
originariamente, quais sejam, as servidões, a enfiteuse, o usufruto, o uso e a
habitação.
Para Orlando Gomes (2012, p. 180) ,

A usucapião é, com efeito, um modo de aquisição da
propriedade, por via do qual o possuidor se torna proprietário.
(RA) A modalidade da usucapião para a aquisição da
propriedade recebeu alterações no Código Civil de 2002 em
relação ao de 1916. A mais importante e que apresenta maior
destaque é a redução dos prazos (decursos temporais)
necessários para o possuidor usucapir. O código regula as
modalidades da usucapião da propriedade imóvel nos artigos
1238 e 1244, e da propriedade móvel, nos artigos 1260 e 1262
(RA).
Para Silvio da Salvo Venosa,

A posse prolongada da coisa pode conduzir à aquisição da
propriedade,
se
presentes
determinados
requisitos
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estabelecidos em lei. Em termos mais concretos, denomina-se
usucapião o modo de aquisição da propriedade mediante a
posse suficientemente prolongada sob determinadas
condições. (2010, p. 207)
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Trata-se de um modo de adquirir a propriedade originariamente em
razão do decurso do tempo, que além de conferir a propriedade originariamente,
tem a função de sanar vícios no modo de adquirir a propriedade, móvel ou imóvel.
A usucapião é um modo de adquirir a propriedade que gera um prejuízo
ao proprietário do bem em face daquele que exerce a posse. O fundamento desse
direito é explicado por Orlando Gomes (2012) em fundamento objetivo e subjetivo,
o qual será explicitado.
O fundamento subjetivo justifica a usucapião a partir da presunção que
o proprietário, ao não exercer a posse do bem, pelos prazos estabelecidos na lei,
não possui o ânimo de ter a sua propriedade. É como se abandonasse a coisa.
O fundamento objetivo refere-se à utilidade social que deve ser dada ao
bem em discussão, em consonância com o espírito da função social impresso pelo
Código de 2002 à utilização dos bens imóveis.

É socialmente conveniente dar segurança e estabilidade à
propriedade, bem como consolidar as aquisições e facilitar a
prova do domínio. A ação do tempo sana os vícios e defeitos
dos modos de aquisição porque a ordem jurídica tende a das
segurança aos direitos que confere, evitando conflitos,
divergências e mesmo dúvidas. (GOMES, 2012, p. 181).
O fundamento maior para o direito à usucapião assenta-se na
Constituição Federal, artigo 183,sendo que a partir da diretiva constitucional a
legislação passa a regulamentar a matéria.

Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos,
ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.
(Regulamento)
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§ 1º O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos
ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do
estado civil.
§ 2º Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor
mais de uma vez.
§ 3º Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
(CRFB, art. 183)
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Para que se alcance os benefícios conferidos pela ação de usucapião é
necessário o preenchimento de alguns requisitos legais, sistematizados em três
categorias: pessoas interessadas, o objeto sujeito à usucapião e a forma que se
constitui. O Código Civil elenca esses requisitos.
Orlando Gomes (2012) explica esses requisitos legais, os quais serão
sistematizados para melhor compreensão:
Os requisitos pessoais são as exigências em relação à pessoa do
possuidor que pretende adquirir a propriedade e do proprietário que sofrerá a
5
consequência de perdê-la. O adquirente deverá ser capaz civilmente, ou seja, não
poderá estar enquadrado em alguma das hipóteses em que não corre a prescrição,
exemplo, entre ascendente e descendente, marido e mulher, entre incapazes e seus
representantes, o condômino e o bem comum.

Afirma-se, outrossim, embora sem aceitação geral, que não
pode usucapir quem obteve a posse injustamente, viciada de
violência, clandestinidade ou precariedade, e quem passou a têla de má-fé, hipóteses que, todavia, não excluem, para certas
legislações, a possibilidade da aquisição da propriedade por
usucapião longissimi temporis. (GOMES, 2012, p. 182)
Não corre prescrição com relação aos bens pertencentes às pessoas
jurídicas de direito público. Com relação ao proprietário não há exigência de
capacidade, todavia, com relação aos absolutamente incapazes não corre a
prescrição para usucapir, atendendo ao dispositivo da lei que determina que contra
menores não corre prescrição e alguns julgados proferidos acerca do tema:

Art. 198. Também não corre a prescrição:
I - contra os incapazes de que trata o art. 3o; (Código Civil, 2002)
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[...]
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EMENTA – APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE USUCAPIAO –
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA NÃO CORRE CONTRA MENORES –
POSSE INFERIOR A 10 ANOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Nos termos do art. 198, inciso I, do Código Civil, a prescrição
aquisitiva não corre contra absolutamente incapaz. Não
preenchidos os requisitos, a improcedência do pedido é medida
que se impõe. [...] (Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul,
fl. 347. Processo n. 0002850-19.2007.8.12.0019).
Com relação aos requisitos reais, os bens considerados fora do comércio
não são suscetíveis de usucapião. Com relação aos requisitos formais: posse e lapso
temporal é importante cumprir os requisitos do Código Civil:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem
oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a
propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá
de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á
a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua
moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter
produtivo. (Código Civil de 2002).
Para imóveis rurais de até cinquenta hectares, e imóveis urbanos de até
duzentos e cinquenta metros, o Código Civil estabelece prazo prescricional
diferenciado:

Art. 1.239. Aquele que, não sendo proprietário de imóvel rural
ou urbano, possua como sua, por cinco anos ininterruptos, sem
oposição, área de terra em zona rural não superior a cinqüenta
hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua
família, tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.
Art. 1.240. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até
duzentos e cinqüenta metros quadrados, por cinco anos
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ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua
moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que
não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. (Código
Civil de 2002).
Em 2011 o Código Civil sofreu alteração prevendo a possibilidade de
aquisição de propriedade integral por aquele que exercia a posse sobre imóvel
urbano com companheiro que abandonou o lar.
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Art. 1.240-A. Aquele que exercer, por 2 (dois) anos
ininterruptamente e sem oposição, posse direta, com
exclusividade, sobre imóvel urbano de até 250m² (duzentos e
cinquenta metros quadrados) cuja propriedade divida com excônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o
para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio
integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel
urbano ou rural. (Incluído pela Lei nº 12.424, de 2011)
§ 1o O direito previsto no caput não será reconhecido ao
5
mesmo possuidor mais de uma vez. (Código Civil de 2002).
Reforça-se que nos casos citados é necessário que o possuidor tenha
o animus domini, como se dono fosse, mansa e pacífica, ou seja, sem oposição, e
de forma contínua e atendendo aos prazos estabelecidos na lei.
Constituem-se em espécies de usucapião, nos termos da legislação
vigente: a usucapião extraordinária, a usucapião ordinária, a usucapião especial
rural, a usucapião especial familiar e a usucapião coletiva prevista no Estatuto das
Cidades.
A usucapião extraordinária tem assento no artigo 1238 do CC, exigindo
a posse ininterrupta de 15 anos, exercida com animus domini, mansa e pacífica,
sendo que o prazo poderá cair para 10 anos caso o possuidor resida no local ou
mantenha atividade produtiva.
A usucapião ordinária, artigo 1242 do CC, tem como requisitos a posse
contínua no imóvel, também exercida de forma mansa, pacífica e de boa fé,
adquiridos onerosamente com base em justo título emitido pelo cartório e
posteriormente cancelado, sendo que o prazo é reduzido pela metade se o
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possuidor nele tiver estabelecido sua moradia, ou realizado investimento de
interesse social e econômico.
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A usucapião especial rural, artigo 1239 do CC e artigo 191 da CRFB, exige
a posse por 05 anos, na zona rural de área não superior a 50 hectares, constituindose em área produtiva pelo trabalho próprio ou familiar, constituindo-se nessa área
a moradia do possuidor. Ainda, o possuidor não poderá ter outro imóvel registrado
em seu nome.
A usucapião especial familiar, prevista no artigo 1240 – A do CC, prevê
prazos e requisitos diferenciados, quais sejam, posse exclusiva por 02 anos, imóvel
urbano de até 250 m², o ex-companheiro ou ex-cônjuge ter abandonado o lar,
sendo o imóvel destinado para moradia própria ou da família e não ser proprietário
de outro imóvel familiar.
Por fim, tratando-se de bens imóveis e não regulamentado pelo Código
Civil, tem a usucapião prevista no artigo 10 do Estatuto das Cidades, o qual
estabelece que

Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais
de cinco anos e cuja área total dividida pelo número de
possuidores seja inferior a duzentos e cinquenta metros
quadrados por possuidor são suscetíveis de serem usucapidos
coletivamente, desde que os possuidores não sejam
proprietários de outro imóvel urbano ou rural. (Estatuto das
Cidades, artigo 10).
Essa última modalidade visa atender às populações de baixa renda e em
situação de vulnerabilidade, atendendo à pressão social das ocupações urbanas,
como explica Venosa

A lei cria, portanto, modalidade de usucapião coletivo,
atendendo à pressão social das ocupações urbanas. Possibilita
que a coletividade regularize a ocupação sem os entraves e o
preço de uma ação individual de usucapião. Como já
apontamos, a ocupação de terrenos sempre foi a modalidade
mais utilizada pela população urbana. A lei exige que a área
tenha mais que duzentos e cinquenta metros quadrados, com
ocupação coletiva, sem identificação dos terrenos ocupados. Na
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prática, até que os terrenos podem ser identificados, ; ocorre
que essa identificação mostra-se geralmente confusa ou
inconveniente nesse emaranhado habitacional. Note também
que a área deve ser particular, pois a Constituição da República
é expressa em proibir o usucapião de terras públicas. (2010, p.
211).
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O Estatuto da Cidade também indica quem são os legitimados –
individual e coletivo - a proporem a ação de usucapião especial, nominando o
possuidor, individualmente ou em litisconsórcio, e associações de moradores,
quando autorizadas nos seus estatutos sociais.
Visto as principais características para se proceder à aquisição da
propriedade, passar-se-á ao estudo do estudo específico do processo judicial de
usucapião e, na última seção, a usucapião na modalidade extrajudicial, conforme as
regras expressas na Lei 13.465 de 11 de junho de 2011 e Resolução CNJ n. 65/2017.
3. O PROCESSO JUDICIAL DE USUCAPIÃO
Urge registrar que a 5ação de usucapião requer dispêndio de tempo e
dinheiro para seu custeio, tratando-se de um processo com requisitos peculiares
que acabam por delongar-se no tempo, razão que fortaleceu a decisão legislativa
em prever a normatização da usucapião extrajudicial.
Essa morosidade e custos processuais foram os elementos que
pressionaram o Congresso Nacional a editar a legislação que trata da usucapião
extrajudicial, que também possui requisitos específicos e custos para seu deslinde,
mas avançou no sentido de simplificar o procedimento, com menos dispêndio de
tempo.
A ação de usucapião possui natureza declaratória, conforme dispõe o
artigo 1241 CC, o qual prevê que o possuidor poderá requerer a declaração da
propriedade imóvel ao juízo, mediante proposição de ação de usucapião. Nesse
caso o Judiciário reconhecerá a existência da aquisição da propriedade, diferente
das sentenças que constituem o direito, pois na ação judicial de usucapião haverá
apenas a declaração desse direito.
Em razão da natureza declaratória, a usucapião poderá ser arguida em
matéria de defesa, nas ações reivindicatórias, quando a parte passiva se defenderá
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alegando a aquisição da propriedade por intermédio da exceção de usucapião, em
ação própria apensada à principal.

Ação reivindicatória julgada improcedente. Exceção de
usucapião arguida como matéria de defesa. Requisitos
devidamente preenchidos. Ônus da prova. Na dicção do art.
1.228 do Código Civil o “proprietário tem a faculdade de usar,
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de
quem quer que injustamente a possua ou a detenha”. – No
entanto, comprovada a posse mansa, pacífica e com animus
domini por parte do demandado por mais de vinte anos, é de
ser acolhida a exceção de usucapião arguida como meio de
defesa. – no caso concreto, a prova nos autos corrobora a tese
apresentada pela parte demandada, de modo que a pretensão
reivindicatória da autora mostra-se frágil diante do conjunto
probatório claro a respeito da posse ad usucapionem exercida
pelo réu. – Parte autora que não logra êxito em comprovar a
alegada posse precária e violenta praticada pelo demandado,
ou consubstanciada em contrato de comodato, encargo
processual que lhe cabia. APELO DESPROVIDO. (Apelação Civil
n. 70070012216, Décima Sétima Câmara Civil, Tribunal de
Justiça do RS.Relator: Gelsom Rolim Stocker, julgado em
27/10/2016).
O Código de Processo Civil/2015 regula o processo de usucapião nas
ações de procedimento comum, diferentemente do códex anterior que a tratava
como uma ação especial.
Dessa forma, a ação correrá com o mesmo trâmite das ações comuns,
ressalvada a necessidade de citar todos os possíveis interessados por edital,
conforme prevê a Lei de Registros Públicos para a usucapião extrajudicial.
Fiuza alerta,

Feitas essas observações preliminares, a ação se inicia com o
requerimento do interessado (usucapiente) da citação da
pessoa em cujo nome o imóvel estiver registrado, dos vizinhos
confinantes e de todos os demais interessados, estes por edital.
Embora o novo Código de Processo Civil não mencione estes
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últimos, entende-se ser necessário citá-los, tendo em vista o
procedimento administrativo da Lei de Registros Públicos. Ora,
se no procedimento notarial é necessário dar ciência a esses
terceiros interessados, porque seria dispensável sua citação no
processo judicial, como, aliás, o era no Código de Processo de
1973? De fato, segundo a nova redação da Lei 6.015/73, o oficial
de registro de imóveis também promoverá a publicação de
edital em jornal de grande circulação, onde houver, para a
ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão
se manifestar em 15 dias.(FIUZA, 2015)
O interessado peticionará, por meio de advogado, a inicial requerendo a
declaração da usucapião e observando os requisitos constantes no art. 3º da
Resolução CNJ 65/2017. A inicial terá a particularidade de citar o que detém a
propriedade do imóvel, assim como todos os vizinhos – confinantes- do imóvel.

Art. 246. A citação será feita:
§ 3o Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão
5
citados pessoalmente, exceto quando tiver por objeto unidade
autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é
dispensada. (CPC, 2015).
Art. 259. Serão publicados editais: I - na ação de usucapião de
imóvel.” (CPC, 2015).
O Superior Tribunal de Justiça decidiu ser possível o reconhecimento da
usucapião de bem imóvel na hipótese em que o requisito temporal exigido pela lei
é implementado no curso da respectiva ação judicial, ainda que o réu tenha
apresentado contestação.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
USUCAPIÃOEXTRAORDINÁRIA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA.
PRAZO.
IMPLEMENTAÇÃO.CURSO
DA
DEMANDA.
POSSIBILIDADE. FATO SUPERVENIENTE. ART. 462 DO
CPC/1973. CONTESTAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA POSSE.
INEXISTÊNCIA.ASSISTENTE SIMPLES. ART. 50 DO CPC/1973.
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1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Códigode Processo Civil de 1973 (Enunciados
Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
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2. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível o
reconhecimento da usucapiãode bem imóvel na hipótese em
que o requisito temporal (prazo para usucapir)previsto em lei é
implementado no curso da demanda.
3. A decisão deve refletir o estado de fato e de direito no
momento de julgar ademanda, desde que guarde pertinência
com a causa de pedir e com o pedido.Precedentes.
4. O prazo, na ação de usucapião, pode ser completado no
curso do processo,em conformidade com o disposto no art. 462
do CPC/1973 (correspondente aoart. 493 do CPC/2015). (STJ,
Superior Tribunal de Justiça, REsp 1361226)
Ainda, havendo o transcurso do lapso vintenário na data da prolação da
sentença pelo juízo de primeiro grau, e sendo reconhecido pelo tribunal de origem
que estão presentes todos os demais requisitos da usucapião, deve ser julgado
procedente o pedido autoral para usucapir a propriedade.
Essa decisão inova a matéria processual sobre o tema. No recurso, os
recorrentes alegam que é possível complementar o prazo de usucapião no curso da
demanda judicial, haja vista que a legislação processual civil autoriza o magistrado
a examinar fatos ocorridos após a instauração da demanda. A demanda foi julgada
improcedente em primeiro e segundo graus de jurisdição, mas vitoriosa no Superior
Tribunal de Justiça.
A questão foi julgada à luz do CPC de 1973. O art. 462 do CPC/1973,
norma indicada como violada e objeto do Recurso Especial proposto perante o
Superior Tribunal de Justiça, determina que, "se,depois da propositura da ação,
algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento
da lide, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da
parte, no momento de proferir a sentença". À luz da referida norma processual, é
dever do magistrado levar em consideração algum fato constitutivo ou extintivo do
direito ocorrido após a propositura da ação, podendo fazê-lo independentemente
de provocação das partes.
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Para a Corte, que já tem precedentes no sentido de reconhecer essa
natureza da interpretação do CPC, o legislador consagrou o princípio de que a
decisão deve refletir o estado de fato e de direito no momento de julgar a demanda,
desde que guarde pertinência com a causa de pedir e com o pedido (REsp
1.147.200/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em13/11/2012, DJe
23/11/2012).
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Essa linha de raciocínio também é confirmada pelo Enunciado nº 497 da
VJornada de Direito Civil (STJ/CJF), segundo o qual "o prazo, na ação de usucapião,
pode sercompletado no curso do processo, ressalvadas as hipóteses de má-fé
processual do autor". (BRASIL, Justiça Federal. VJornada de Direito Civil, 2019).
Para a Corte, a interrupção do prazo da prescrição aquisitiva poderia
ocorrerna hipótese em que o proprietário do imóvel usucapiendo conseguisse
reaver aposse, pois o peticionamento não gera esse direito.
Outras questões também foram resolvidas em sede do Acórdão,
destacando que a resposta do réu em contestação não tem a capacidade de
exprimir a resistência do demandado àposse exercida pelo autor, mas apenas a sua
5
discordância com a aquisição doimóvel pela usucapião, representando sua resposta
processual.
Ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça determina que a
interrupção do prazo da prescrição aquisitiva somente ocorre nahipótese em que o
proprietário do imóvel usucapiendo consegue reaver aposse para si.
Ainda, com relação à possibilidade de assistência processual, o assistente
simples recebe o processo no estado em que se encontra, nãopodendo requerer a
produção de provas e a reabertura da fase instrutória nestavia recursal.
A usucapião é modo de aquisição da propriedade (ou seja, não há
transferênciade domínio ou vinculação entre o predecessor e o usucapiente) e de
outrosdireitos reais pela posse prolongada e qualificada por requisitos
estabelecidos emlei. Trata-se de uma forma de aquisição originária da propriedade.
A fim de confrontar o modelo judicial e extrajudicial, trazidos a partir da
Lei 13.465 de 11 de junho de 2011, faz-se necessário aprofundar as principais
inovações proporcionadas pela legislação que instituiu a usucapião extrajudicial,
procedendo também ao estudo da Resolução CNJ n. 65/2017 que regulamenta a
matéria.
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4AS INOVAÇÕES DA LEI QUE DISPÕE SOBRE A USUCAPIÂO EXTRAJUDICIAL
A Constituição de 1988 alargou o acesso ao Poder Judiciário, garantindo
ferramentas jurídicas para que a população viabilize esse ingresso. Uma das
consequências dessa democratização do acesso à justiça foi o maior número de
ações judiciais propostas nas últimas décadas, aliada a outros fatores, como maior
acesso à informação, às defensorias públicas, ministérios públicos, conhecimento
das normas, publicidade das legislações, dentre outros indicadores, exigindo
ampliação dos serviços por meio do Poder Judiciário a fim de atender ao anseio
constituinte.
Coligado às ações do Poder Judiciário, com o objetivo de garantir
eficiência na prestação jurisdicional, o legislador paulatinamente vem criando
mecanismos que desafoguem o Poder Judiciário, dentre eles situa-se a legislação
que permitiu a realização da usucapião extrajudicial, perante os Cartórios de
Registro de Imóveis em todo o país.
A fim de sistematizar o procedimento, aborda-se as principais regras que
diferem o processo judicial do procedimento extrajudicial para usucapião,
analisando as regras trazidas no artigo 1.071 CPC, artigo 216-A da Lei de Registro
Civil e Resolução CNJ n. 65/2017.
O imóvel a ser usucapido poderá ser urbano ou rural, não havendo
restrição legal em relação à área ou à situação do bem. Logo, nada impede o
reconhecimento extrajudicial da usucapião de imóveis urbanos não regulares, a
exemplo das parcelas de loteamentos irregulares, ou de imóveis rurais com área
inferior à fração mínima de parcelamento.
Assim, é possível que o interessado faça o pedido de reconhecimento
extrajudicial de usucapião, que será processado diretamente perante o cartório de
registro de imóveis da comarca em que estiver situado o imóvel usucapiendo, sem
prejuízo da via judicial.
Esse pedido deverá ser feito por advogado, acompanhado da ata notarial
lavrada pelo tabelião, atestando o tempo de posse do requerente e seus
antecessores, conforme o caso e suas circunstâncias, da planta e memorial
descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com prova de anotação
de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional, e
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pelos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na
matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes.
Ainda, o pedido deverá ser acompanhadodas certidões negativas dos
distribuidores da comarca da situação do imóvel e do domicílio do requerente e o
justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a origem, a
continuidade, a natureza e o tempo da posse, tais como o pagamento dos impostos
e das taxas que incidirem sobre o imóvel.
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O Cartório receberá o pedido, que será autuado pelo registrador,
prorrogando-se o prazo da prenotação até o acolhimento ou a rejeição do pedido.
Reforce-se que os custos das planta se memorial descritivo assinado por
profissional legalmente habilitado, indicadas no texto legal, variam entre os estados,
sendo todas as despesas arcadas pelo requerente.
A usucapião extrajudicial possui um custo ao requerente, que deverá
arcar com o ônus do advogado, que peticionará, do profissional que elaborará a
planta e memorial do imóvel e as taxas e emolumentos do cartório. A ata notarial
para a usucapião extrajudicial é cobrada com base no valor do imóvel,conforme a
5
Tabela de Emolumentos dos Tabelionatos de Notas de cada estado.
Se a planta não contiver a assinatura de qualquer um dos titulares de
direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel
usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, esse será notificado pelo
registrador competente, pessoalmente ou pelos correios, com aviso de
recebimento, para manifestar seu consentimento expresso em 15 (quinze) dias,
interpretado o seu silêncio como discordância.
Assim como no processo judicial, o oficial de registro de imóveis dará
ciência à União, ao Estado, ao Distrito Federal e ao Município, pessoalmente, por
intermédio do oficial de registro de títulos e documentos, ou pelos correios com
aviso de recebimento, para que se manifestem, em 15 dias, sobre o pedido.
O oficial de registro de imóveis promoverá a publicação de edital em
jornal de grande circulação, onde houver, para a ciência de terceiros eventualmente
interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias.
Como medida saneadora do procedimento, para a elucidação de
qualquer ponto de dúvida, poderão ser solicitadas ou realizadas diligências pelo
oficial de registro de imóveis.
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Transcorrido o prazo de 15 dias, sem pendência de diligências
saneadora, achando-se em ordem a documentação, com inclusão da concordância
expressa dos titulares de direitos reais e de outros direitos registrados ou averbados
na matrícula do imóvel usucapiendo e na matrícula dos imóveis confinantes, o
oficial de registro de imóveis registrará a aquisição do imóvel com as descrições
apresentadas, sendo permitida a abertura de matrícula, se for o caso.
Em qualquer caso, é lícito ao interessado suscitar o procedimento de
dúvida, nos termos da Lei da usucapião extrajudicial, consistente em mecanismo
jurídico previsto para que o requerente da usucapião administrativa impugne
qualquer exigência do Oficial nos trâmites do pedido.
Inexiste prazo para esse procedimento, podendo ocorrer quando
qualquer óbice for imposto pelo Oficial, sendo que a improcedência não
representará a procedência do pedido de usucapião, apenas o afastamento da
exigência do Oficial naquele momento do processo administrativo, que deverá
continuar com os procedimentos previstos na lei.
Ao final das diligências, se a documentação não estiver em ordem, o
oficial de registro de imóveis rejeitará o pedido, sendo que a rejeição do pedido
extrajudicial não impede o ajuizamento de ação de usucapião, reforçando que a via
extrajudicial não impede a jurisdicional, ou seja, em nenhuma hipótese faz coisa
julgada material.
Em caso de impugnação do pedido de reconhecimento extrajudicial de
usucapião, apresentada por qualquer um dos titulares de direito reais e de outros
direitos registrados ou averbados na matrícula do imóvel usucapiendo e na
matrícula dos imóveis confinantes, por algum dos entes públicos ou por algum
terceiro interessado, o oficial de registro de imóveis remeterá os autos ao juízo
competente da comarca da situação do imóvel, cabendo ao requerente emendar a
petição inicial para adequá-la ao procedimento comum.
O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 65/2017 prevendo
algumas especificações para o procedimento extrajudicial de usucapião, o qual
destaca-se que o procedimento será realizado no cartório de registro de imóveis
do local do imóvel, ou onde estiver a maior parte da propriedade, sendo necessário
conter:
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Art. 3º O requerimento de reconhecimento extrajudicial da
usucapião atenderá, no que couber, aos requisitos da petição
inicial, estabelecidos pelo art. 319 do Código de Processo Civil
– CPC, bem como indicará:
I – a modalidade de usucapião requerida e sua base legal ou
constitucional;’
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II – a origem e as características da posse, a existência de
edificação, de benfeitoria ou de qualquer acessão no imóvel
usucapiendo, com a referência às respectivas datas de
ocorrência;
III – o nome e estado civil de todos os possuidores anteriores
cujo tempo de posse foi somado ao do requerente para
completar o período aquisitivo;
IV – o número da matrícula ou transcrição da área onde se
encontra inserido o imóvel usucapiendo ou a informação de
que não se encontra
matriculado ou transcrito;
5
V – o valor atribuído ao imóvel usucapiendo. (BRASIL, Conselho
Nacional de Justiça, Resolução n. 65 de 2017.)
Além dos requisitos previstos no Código de Processo Civil para as ações
em geral, é necessário que o pedido contenha os elementos enumerados no artigo
3º da Resolução CNJ 65/2017.
Ainda, o procedimento administrativo abrangerá a propriedade e demais
direitos reais passíveis da usucapião, não sendo possível usucapir bens públicos.
O requerimento será assinado por advogado ou por defensor público
constituído pelo requerente e instruído com os documentos estabelecidos no artigo
4º da Resolução, os quais destaca-se, a ata notarial com a qualificação, endereço
eletrônico, domicílio e residência do requerente e respectivo cônjuge ou
companheiro, se houver, e do titular do imóvel lançado na matrícula objeto da
usucapião que ateste.
Ainda, planta e memorial descritivo assinados por profissional
legalmente habilitado e com prova da Anotação da Responsabilidade Técnica – ART
ou do Registro de Responsabilidade Técnica – RTT no respectivo conselho de
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fiscalização profissional e pelos titulares dos direitos registrados ou averbados na
matrícula do imóvel usucapiendo ou na matrícula dos imóveis confinantes ou pelos
ocupantes a qualquer título.
O justo título ou quaisquer outros documentos que demonstrem a
origem, a continuidade, a cadeia possessória e o tempo de posse e as certidões
negativas dos distribuidores da Justiça Estadual e da Justiça Federal do local da
situação do imóvel usucapiendo expedidas nos últimos trinta dias, demonstrando
a inexistência de ações que caracterizem oposição à posse do imóvel, em nome do
requerente e respectivo cônjuge ou companheiro, do proprietário do imóvel
usucapiendo e respectivo cônjuge ou companheiro, de todos os demais
possuidores e respectivos cônjuges ou companheiros, se houver, em caso de
sucessão de posse, que é somada à do requerente para completar o período
aquisitivo da usucapião;
Com relação às plantas e memorial a resolução prevê que a descrição
georreferenciada nas hipóteses previstas na Lei n. 10.267, de 28 de agosto de 2001,
e nos decretos regulamentadores.
Com relação à procuração, poderá ser pública ou particular, com poderes
especiais e com firma reconhecida, por semelhança ou autenticidade, outorgado ao
advogado pelo requerente e por seu cônjuge ou companheiro. Na hipótese de
atuação da defensoria pública, poderá ser uma declaração do requerente, do seu
cônjuge ou companheiro que outorgue ao defensor público a capacidade
postulatória para propositura da usucapião.
Se faz necessário também as certidões dos órgãos municipais e/ou
federais que demonstre a natureza urbana ou rural do imóvel usucapiendo, nos
termos da Instrução Normativa Incra n. 82/2015 e da Nota Técnica Incra/DF/DFC n.
2/2016, expedida até trinta dias antes do requerimento.
Nas hipóteses da usucapião recair sobre unidade autônoma de
condomínio edilício ou loteamento regularmente instituído, será dispensada a
apresentação de planta e memorial descritivo se o imóvel, bastando que o
requerimento faça menção à descrição constante da respectiva matrícula.
A resolução possui mais detalhamentos acerca do procedimento,
tornando-o mais complexo e trabalhoso que a própria Lei nº 13.465/17,
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descrevendo os detalhes tratados em linhas gerais pela legislação, sendo
imprescindível o manejo da resolução a fim de conduzir a usucapião extrajudicial.
Logo, observadas a legislação em vigor - Lei nº 13.465/17, e a Resolução
n. 65/2017 - é possível o peticionamento administrativo, via Cartório de Registro de
Imóveis, de usucapião, mostrando-se, a partir da comparação entre os requisitos de
ambas formas de processamento, ser o procedimento administrativo mais célere
que o judicial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Usucapião é uma forma de aquisição da propriedade em razão da
posse, por pessoas que não a detém, em razão da posse no decurso do tempo. A
aquisição extrajudicial está condicionada ao atendimento de requisitos definidos
em lei e pela resolução do Conselho Nacional de Justiça.
Ressalte-se que o novo Código de Processo Civil ao dar ao cidadão uma
segunda opção para atingir objetivo no que tange a aquisição da propriedade
imóvel por meio da usucapião extrajudicial, não retirou o direito do interessado em
se valer do Poder Judiciário caso seja necessário, mesmo que o pedido inicial de
5
usucapião tenha ocorrido pelas vias administrativas.
Caso haja desistência de quaisquer modalidade, a documentação de
uma poderá instruir o pedido da outra modalidade. Assim, mesmo que esteja em
trâmite a via extrajudicial, o peticionante poderá desistir e requerer a usucapião pela
via judicial ou vice e versa, utilizando o conjunto probatórios já produzidos.
Um dos principais benefícios de requerer a usucapião pela via
extrajudicial é a celeridade do procedimento, bem como o baixo custo se
comparado com a usucapião judicial. Olhando para as comarcas com grande
número de processos judiciais, em que cada passo processual pode demorar até
anos para sua execução, a modalidade extrajudicial atende de maneira satisfatória
as partes requerentes, mostrando-se célere e adequada à pressa da sociedade
moderna.
Anterior à edição da lei, os processos judiciais que tinham por escopo
a usucapião demoravam anos, o que lesava o reconhecimento do direito de
usucapir. A inovação legislativa tende a incentivar a via administrativa em
detrimento da judicial, auxiliando a diminuição dos processos judiciais e
promovendo efetividade à tutela jurídica.
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THALITA TOFFOLI PAEZ
(Orientadora)
RESUMO: O direito ao esquecimento é espécie de direito da personalidade, o qual
goza de intransmissibilidade, irrenunciabilidade e indisponibilidade. Em que pese
tal direito não ser previsto expressamente em lei, a doutrina, precipuamente nas
Jornadas de Direito Civil vem admitindo sua existência e aplicabilidade prática.
Como se sabe, não há direito que seja absoluto, de modo que em havendo colisão
do direito ao esquecimento e outros direitos fundamentais, deve se efetuar a
ponderação entre tais. Em suma, o presente trabalho tem por escopo apresentar os
desdobramentos dos direitos da personalidade, especificamente quanto ao direito
ao esquecimento.
Palavras-chave: Direito

Fundamental.

Esquecimento.

Personalidade.

Preponderação.
ABSTRACT: The right to forgetfulness is a kind of right of the personality, which
enjoys non-transferability, irrevocability and unavailability. In spite of the fact that
this right is not expressly provided for in law, the doctrine, mainly in the Journeys of
Civil Law, has admitted its existence and practical applicability. As is well known,
there is no right to be absolute, so that in the event of a collision of the right to
oblivion and other fundamental rights, consideration should be given to such. In
summary, this paper aims to present the unfolding of the rights of the personality,
specifically regarding the right to forgetfulness.
Key-works: Forgetfulness. Fundamental Right. Personality. Preponderation.
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SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Do direito ao esquecimento: 2.1. Direito á intimidade:
2.1.1. Casos de utilização do direito ao esquecimentos; 2.2. Á informação no
ordenamento jurídico; 2.3. O direito e a liberdade de informção; 2.4. Da
desindexação: 2.4.1. Surgimento da desindexação na Europa; 2.4.2. Desindexação
no Brasil. 2.5; Da colisão entre direitos da personalidade; 2.6. Da jurisprudência. 3.
Considerações finais. 4. Referências bibliográficas.
INTRODUÇÃO
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1.

Direitos da personalidade são aqueles inerentes à pessoa humana e a sua
dignidade, nos moldes da Teoria dos Direitos inatos ou originários, ou seja, que
existem desde a concepção do indivíduo. São precursores do entendimento supra:
Rubens Limongi França, Maria Helena Diniz, Carlos Alberto Bittar e Flávio Tartuce.
Alguns direitos da personalidade não surgem desde a concepção da pessoa
humana, mas em momento ulterior, a exemplo do que ocorre com os direitos de
autor, que se apresentam quando da publicação de um livro ou obra por este.
5

Segundo o artigo 52 do Código Civil, aplica-se às pessoas jurídicas, no que
couber, os direitos da personalidade. Por tal motivo, é pacífico o entendimento de
que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, inclusive o STJ já sumulou o referido
entendimento. Em interpretação analógica, pode ainda se dizer que a pessoa
jurídica tem o direito ao esquecimento, ante a existência de honra objetiva da
mesma, a qual deve ser tutelada.
Os direitos da personalidade, dividem-se em três, quais sejam: integridade
física, moral e intelectual. O direito ao esquecimento se enquadra na dimensão de
proteção à integridade moral, conforme entendimento majoritário.
O Enunciado 274 da IV Jornada de Direito Civil diz que os direitos da
personalidade previstos no Código Civil formam um rol não exaustivo, ante a
previsibilidade do artigo 1, III da Constituição Federal de 1988 que prevê a cláusula
geral de tutela da pessoa humana. Nesse sentido, existem direitos da personalidade
previstos expressamente na Carta Magna e outros que não encontram previsão
normativa strictu sensu, que é o caso do direito ao esquecimento, nova modalidade
de direito da personalidade. Todavia, a despeito da falta de previsão expressa em
lei, o Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil o prevê. Em que pese não ter
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força normativa, mas meramente doutrinária, sabe-se que a doutrina é fonte não
formal do direito civil, de modo que em havendo necessidade de integração, será
um dos meios de solução para a lacuna da lei, de modo que é possível que haja
fundamentação de pedido de indenização por dano material e/ou moral com base
em Enunciados de Jornadas de Direito Civil, com ulterior condenação.
O direito ao esquecimento nada mais é do que desdobramento do direito à
intimidade ou à vida privada. O último ganhou força com o cenário de Pós Guerras,
quando tal direito fora internacionalizado por diversos países, tendo em vista sua
previsibilidade em instrumentos principiológicos e normativos, tais como a
Declaração Americana de Direitos e Deveres do homem, 1948, Declaração Universal
dos Direitos Humanos da Onu, igualmente do ano de 1948, Convenção Europeia
dos Direitos do Homem, 1950, Carta de San José, 1969 e, por fim, a Carta dos
Direitos Fundamentais da União Europeia do ano de 2000. Foi nesse contexto que
a Constituição Federal de 1988, conhecida não acidentalmente por Constituição
Cidadã, acertadamente consagrou tal direito em seu artigo 5.
Para alguns doutrinadores como Flavio Tartuce, a nomenclatura “direito ao
esquecimento” não é correta, de modo que não se trata de direito de esquecer, mas
tão somente de vedação de utilização indevida de determinados dados e
informações do indivíduo, que encontra divergência com outros tantos direitos
fundamentais, como o direito à informação.
A importância da teoria do Direito ao Esquecimento vem sendo percebida
em diversos países do mundo, devido a essa oportunidade de respeito ao passado
individual de cada ser humano. Podemos, claramente, encontrar o refúgio a essa
teoria no âmbito dos direitos da personalidade, onde podemos destacar o direito à
privacidade, à vida privada, à imagem e ao anonimato. Por ter caráter de direito
fundamental, independente de positivação para serem efetivados.
Desta feita, o presente artigo tem por escopo apresentar as controvérsias
existentes entre o direito ao esquecimento e outros direitos e garantias
fundamentais, apontar qual é o critério de ponderação e por fim, apresentar
julgados do caso concreto acerca da referida temática.
2. DO DIREITO AO ESQUECIMENTO
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Ao longo do tempo o homem com o desenvolvimento tecnológico e as
avolumadas transformações sociais, criou vários e diversos meios de comunicação,
promovendo uma evolução nas relações pessoais. O mundo virtual foi fruto desse
avanço, conectando pessoas e facilitando sua comunicação.
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Nessa novel realidade, a informação passou a ocupar local de primazia
tanto pelo seu significativo valor econômico, servindo portanto como base da
gestão de negócios de empresas tais como o Facebook e o Google, quanto pela
possibilidade que seu mau uso acarretou para provocar danos irreversíveis a uma
plêiade de direitos, especialmente aqueles gestados pela luta histórica dos povos,
como é ocorre com os direitos da personalidade em geral e com a privacidade em
particular, cuja fragilidade e volatilidade já havia sido antevista há mais de um
século (WARREN; BRANDEIS, 1890).
Torna-se oportuno observar que com este avanço tecnológico e com a
liberdade da informação, surge o direito ao esquecimento, ancorado ao princípio
da dignidade da pessoa humana, dos direitos fundamentais, e dos direitos da
personalidade, com interesse de5 proteger a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas. Assim, o direito de ser esquecido é essencial diante da
sociedade de informação, pelo fato de inúmeras notícias que são perenizadas e
disseminadas pelos meios de comunicação.
De acordo com decisão do Tribunal de última instância de Paris, descrita
por François Ost (2005):
qualquer pessoa que se tenha envolvido em
acontecimentos públicos pode, com o passar do tempo,
reivindicar o direito ao esquecimento; a lembrança destes
acontecimentos e do papel que ela possa ter desempenhado
é ilegítima se não for fundada nas necessidades da história
ou se for de natureza a ferir sua sensibilidade; visto que o
direito ao esquecimento, que se impõe a todos, inclusive aos
jornalistas, deve igualmente beneficiar a todos, inclusive aos
condenados que pagaram sua dívida para com a sociedade
e tentam reinserir-se nela
O direito ao esquecimento já vem sendo discutido no Brasil há algum tempo,
alcançado pela preocupação com acontecimentos narrados e os impactos que eles
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poderiam causar. Neste sentido, o direito ao esquecimento está contemplado no
Enunciado 531, da VI Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal (CJF),
em março de 2013. A questão defendida é que ninguém é obrigado a conviver para
sempre com erros pretéritos. Veja o Enunciado 531: “A tutela da dignidade da
pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento.” Foi
reconhecido com mais contundência em duas decisões do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), com foco nas relações na regra geral que assegura à proteção da
intimidade, da imagem e da vida privada, bem como o princípio à dignidade da
pessoa humana:
ENUNCIADO 531 – A tutela da dignidade da pessoa
humana na sociedade da informação inclui o direito ao
esquecimento. Artigo: 11 do Código Civil Justificativa: Os
danos provocados pelas novas tecnologias de informação
vêm-se acumulando nos dias atuais. O direito ao
esquecimento tem sua origem histórica no campo das
condenações criminais. Surge como parcela importante do
direito do exdetento à ressocialização. Não atribui a ninguém
o direito de apagar fatos ou reescrever a própria história, mas
apenas assegura a
possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos
pretéritos, mais especificamente o modo e a finalidade com
que são lembrados (MOREIRA, s/d, p.1).
Neste aspecto, o indivíduo tem a capacidade bem como o direito de escolher
sobre sua inserção ou não ao público, tendo a faculdade de requerer a retirada de
informações pessoais que lhe cause constrangimento quando estas vierem a
público, pelo menos em relação a alguns aspectos ou perspectivas da vida
pregressa do titular.
É importante destacar que o tema abordado nessa pesquisa é de caráter
bastante inovador e que vem sendo discutido, recentemente, devido ao impacto
causado pela internet e por meios digitais que fazem com que o acesso à
informação fosse drasticamente ampliado, tanto por ser foco de conflito entre
princípios fundamentais, quanto pela polêmica que vem adquirindo.
Ademais, serão analisadas as liberdades de informação e de expressão, que são
também direitos amparados pelo texto constitucional de 1988, que garante em
seu artigo 5º, incisos XIV E XXXIII, o direito à informação, e no inciso X assegura o
direito à privacidade.
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Neste contexto, além de outros, o presente trabalho tem ainda como
objetivo, analisar o direito de ser esquecido, conhecido também como direito de
ser deixado em paz, como foco de conflito entre o princípio da privacidade e o
princípio da liberdade de expressão, diante da polêmica que o tema vem adquirindo
em âmbito mundial, frente aos princípios constitucionais.
2.1. DIREITO À INTIMIDADE
De acordo com o Art. 5º da Constituição de 1988:
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e
a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização
pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
Uma pessoa detém, por exemplo, em uma rede social, um conjunto de
informações, imagens, vídeos, cabendo a ela decidir se as demais pessoas podem
ou não ter acesso às mesmas, 5sendo que, quando acessadas sem permissão do
titular, ocorre a violação da privacidade, ou seja, uma violação do direito à
intimidade.
Segundo COSTA JUNIOR (1997, s.p.):
é o direito que dispõe o indivíduo de não ser arrastado
para a ribalta contra a vontade. De subtrair-se a publicidade e
de permanecer recolhido em sua intimidade. Direito ao
recato, portanto, não é o direito de ser recatado, mas o direito
de manter-se afastado dessa esfera de reserva de olhos e
ouvidos indiscretos, bem como o direito de impedir a
divulgação de palavras, escritos e atos realizados nessa esfera
de intimidade
O direito à intimidade faz parte das esferas que constituem o Direito à
Privacidade, sendo este, abrangido pelos direitos à honra, à imagem, a
inviolabilidade do domicílio, sigilo de correspondências, de dados das
comunicações telefônicas, entre outros.
2.1.1. CASOS DE UTILIZAÇÃO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO
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Em diversos acontecimentos, principalmente os que envolvem grandes
órgãos públicos ou privados, o direito ao esquecimento acaba por ser utilizado. Um
caso famoso foi a Chacina da Candelária, onde a 4
ª Turma do STJ condenou a Globo a pagar uma indenização de 50 mil reais
pelos danos morais causado à um dos policias acusado de ter participado da
chacina em 1993 no Rio de Janeiro. O policial foi mencionado pela emissora como
um dos partícipes do crime, sendo que ele já havia seu direito de ser esquecido
reconhecido. Neste acontecido, três policiais foram condenados pelo crime e dois
foram absolvidos judicialmente (SOARES, 2017).
Um outro fato ocorrido no Brasil ocorreu entre a empresa Google e a atriz
conhecida como Xuxa (Maria da Graça Xuxa Meneghel), quando ela interpôs um
recurso para a retirada do site de pesquisas todos os resultados referentes à procura
de ‘xuxa pedófila” ou a qualquer outro fato que integre seu nome a prática
delituosa. O direito de esquecimento foi utilizado como argumento pela Google,
uma vez que essa censura inibiria o direito à informação, restringindo buscas e
facilitando como que hackers promovessem dados restringidos, além disso,
provedores de pesquisa situados em outros países poderiam realizar as mesmas
pesquisas e obter resultados similares (MOREIRA e MEDEIROS, 2016).
A decisão do STJ em relação ao caso Xuxa vs. Google:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
GOOGLE. PROVEDOR DE PESQUISA. FILTRAGEM PRÉVIA DAS
BUSCAS. BLOQUEIO DE PALAVRASCHAVES. PRETENSÃO DE
EXCLUSÃO GENÉRICA DE QUALQUER REFERÊNCIA QUE
ENTENDA OFENSIVA À SUA HONRA OU AO SEU PASSADO
DE
MODELO
FOTOGRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO URL DA PÁGINA ONDE
ESTE ESTIVER INSERIDO. DIREITO AO ESQUECIMENTO. Os
provedores de pesquisa virtual não podem ser obrigados a
eliminar do seu sistema os resultados derivados da busca de
determinado termo ou expressão, tampouco os resultados
que apontem para uma foto ou texto específico,
independentemente da indicação do URL da página onde este
estiver inserido. Não está se negando à Autora o exercício do
direito ao esquecimento, direito que possui de não permitir
que um fato, verídico ou inverídico, ocorrido em determinado
momento de sua vida, seja exposto ao público em geral, mas,
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afastando a responsabilidade da Ré de acordo com o
entendimento firmado pelos nossos Tribunais, com base,
inclusive, ao direito de informação e na
ponderação entre direitos. PRECEDENTES. RECURSO
DESPROVIDO
(Apelação
Cível
nº
002471780.2010.8.19.0209.
p.
1.
Disponível
em:
<https://www.conjur.com.br/dl/xuxa-perde-acao-googlequal-tentar.pdf>. Acesso em: abr/2019.).
2.2. À INFORMAÇÃO NO ORDENAMENTO JURÍDICO
Nos últimos tempos com o desenvolvimento tecnológico, o avanço ao uso
de computadores, e o massificado acesso à internet, trouxe, sem dúvida maior
acessibilidade e comodidade aos indivíduos. O desenvolvimento da tecnologia
forçou a sociedade a se reinventar a partir de um ambiente virtual. Agora, as pessoas
têm acesso às informações de uma maneira mais rápida, porém o mundo
contemporâneo lida com uma constante preocupação, o excesso de informação e
o desconhecimento de suas fontes.
5
Dentre as inovações tecnológicas ocorridas no século XX e XXI, como por
exemplo a digitalização, o armazenamento barato de informações, a facilidade no
acesso e o alcance global das redes (MAYER-SCHONBERGER, 2009) fizeram
transparecer novos desafios no que atine à proteção da privacidade.
Neste sentido, a sociedade brasileira sentiu o impacto tecnológico, tanto que
algumas das informações que antes eram transmitidas de forma impressa, passou
a serem divulgadas majoritariamente digitais.
O direito à informação está garantido de forma expressa no texto
constitucional em seu artigo 5º, inciso XIV e XXXIII. Assim diz o texto constitucional
de 1988, a respeito da matéria:
Art. 5º(...)
XIV – é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício
profissional; (...)
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XXXIII – todos têm o direito a receber dos órgãos
públicos informações de seu interesse particular, ou de
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da
lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo
sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do
estado (...)
A importância do direito à informação na vida de qualquer sujeito pode ser
percebida ao constatar que se trata de um direito reconhecido e amparado pela
nossa constituição. Ademais, a garantia do direito à informação está intimamente
relacionada com a dignidade da pessoa humana.
Necessário se faz diante disso destacar o papel da imprensa, pois a liberdade
de imprensa estabelece um ambiente no qual, várias opiniões e ideologias podem
ser manifestadas e contrapostas, ensejando um processo de formação do
pensamento. Uma grande barreira que se apresenta para a produção de
informações com qualidade é o fator tempo. Isso porque, hoje as notícias podem
ser transmitidas a qualquer parte do mundo em questão de minutos, gerando uma
grande competição entre as empresas. Ocorre que, as vezes essa competição
ocasiona constrangimentos aos indivíduos, transmitindo informações que nem
sempre são verídicas e exposto ao público em geral, causando sofrimento ou
transtornos para o ofendido.
Embora o direito à informação tenha natureza de liberdade, traz em sua
essência o sentido de dever, de compromisso com a verdade, com a transparência
e com a imparcialidade, tendo em vista ser um direito individual de expressão
coletiva. O direito de informação envolve o direito de informar, o direito de se
informar e o direito de ser informado.
Neste sentido, Melina Ferracini de Moraes, traduz melhor essa ideia:
O direito de se informar consiste na faculdade conferida
ao indivíduo de buscar informações sem obstáculos ou
restrições desprovidas de fundamentação constitucional. O
direito de se informar traduz-se como um meio de acesso à
informação constante de registros ou banco de dados
públicos. A garantia não se restringe apenas ao
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conhecimento, mas também abrange a possibilidade de
corrigir essa informação. O direito de ser informado e o direito
de se informar estão relacionados à possibilidade de se obter
informações, ao passo que o direito de informar relaciona-se
com a transmissão de informações. Os três conceitos formam,
juntos, o valor fundamental do direito à informação (MORAES,
2018, p. 29).
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O Direito à Informação, como podemos observar, tem um conceito muito
amplo, mas basicamente, é o direito de informar, de poder ser informado e ter
direito de acesso à informação, porém de forma transparente, como forma de
proteção ao indivíduo.
Diante disso, para efetivar o direito de ser informado, vale lembrar que o
indivíduo possui a seu dispor, um instrumento amparado na Constituição de 1988,
em seu artigo 5º, inciso LXII, que o protege contra o uso de dados coletados de
forma ilícita, conhecido como um remédio constitucional, sendo ele o habeas data.
5

Nessa linha de raciocínio, Melina Ferracini de Moraes conceitua o habeas
data:
Pode o habeas data ser definido como o direito que todo
o indivíduo tem de solicitar, judicialmente, a exibição dos
registros públicos ou privados, nos quais estejam incluídos
seus dados pessoais, para que deles se tome conhecimento,
e, se necessário for, sejam ratificados os dados ou obsoletos
ou que implicam discriminação. Desse modo, o habeas data,
além de ser uma garantia de acesso à informação, também
assegura ao interessado a possibilidade de retificar
informações e dados que não seja por via judicial ou
administrativa (MORAES, 2018, p. 29 e 30).
O direito à informação, tutelado pela Constituição Federal em seu art. 5º, é
um direito inerente à condição de vida em sociedade, verificando a importância de
um tratamento jurídico mais eficaz quanto à responsabilidade daqueles que não
prezam pela veracidade, imparcialidade e transparência das informações,
demandando deveres daqueles que detém o poder da informação, responsáveis
por sua transmissão aos diversos setores da sociedade.
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2.3. O DIREITO E A LIBERDADE DE INFORMAÇÃO
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A liberdade de informar existe diante de fatos cujo conhecimento seja
relevante para que o sujeito possa participar do mundo em que vive. A Constituição
Federal primou pela liberdade de informar e de ser informado, prezando pelo
interesse de o indivíduo obter informações a seu respeito.
Art. 220. 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.
§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir
embaraço à plena liberdade de informação jornalística em
qualquer veículo de comunicação social, observado o
disposto no artigo 5º, IV, V, X, XII e XIV.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza
política, ideológica e artística.
A liberdade de informação e o direito de comunicação configuram,
certamente, direitos fundamentais, cuja preocupação consiste em impedir que o
Poder Público crie embaraços e busca impedir o alastramento das informações.
Assim, todos nós temos a liberdade de informar e de sermos informados.
Neste sentido, deve-se considerar de forma relevante o direito, ou o dever,
de divulgar informações significativas no ambiente virtual e o preservar ao direito à
proteção à dignidade da pessoa humana.
Neste sentido, discorre Zilda Mara Consalter:
É nesse contexto que se insere o chamado direito ao
esquecimento, concebido com a finalidade de impedir a
exploração de fatos pretéritos pelos veículos de comunicação
em geral e, especificamente no âmbito da internet, de permitir
ao indivíduo a remoção de informação antiga e careta a seu
respeito (CONSALTER, 2017, p. 303).
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O papel dos veículos de informação vai além de simplesmente manter a
sociedade atualizada, assim aqueles que se propõem a propagar informações deve
se resguardar à imparcialidade, de modo a noticiar com segurança os fatos, de
forma a prevenir o que verdadeiramente se tem, sem qualquer inovação ou
modificação dos fatos, sempre com exatidão da informação.
2.4. DA DESINDEXAÇÃO
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De acordo com Santos (2017, p. 144):
Dentro do tema do “direito ao esquecimento”, além do
contexto dos meios de comunicação tradicionais, observamos
que se encontram inseridos o controle de dados pessoais
despidos de interesse público, que pode estar atrelado ao
chamado “direito à desindexação”, e a manutenção de
arquivos digitais de notícias, sendo que tais espécies
apresentam contornos jurídicos e escopos distintos, incluindo
diferentes mecanismos de tutela. Entre estes: (i) a pretensão
5 dos resultados de pesquisas em buscadores
de remoção
digitais sobre fatos desabonadores do passado, sejam
imagens, textos, áudios ou vídeos; e (ii) a proibição ou
limitação da divulgação nas mídias tradicionais e digitais de
acontecimentos pretéritos notórios, ou o pedido de
indenização a posteriori por sua veiculação
As inúmeras transformações políticas, socioeconômicas e, precipuamente
tecnológicas produzem resultados de impossível estima humana, tendo em vista
seu amplo âmbito de incidência. Sob essa premissa, em que pese o avanço da
internet implicar enormes benefícios, este também é ponto de partida para a
mácula de direitos fundamentais. Verifica-se faticamente que o principal local em
que o direito ao esquecimento é violado é a rede mundial de computadores,
principalmente de sites de provedores de conteúdo e informação, que muitas vezes,
as prestam a todo e qualquer custo.
Essa chamada rede mundial de computadores surgiu em meados de 1960
e a partir de então, não só a ciência, como as práticas humanas foram alteradas,
impulsionadas por um anonimato gritante, por meio do qual indivíduos realizam

253
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

exposições próximas e de terceiros, sem conferir a veracidade e consequência de
tal exposição exacerbada.
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Assim, sendo o direito ao esquecimento importante ferramenta de tutela
do direito ao esquecimento, deve se correlacionar que, somente por meio de seu
exercício é possível se deletar retratos, registro, entre outros em um conceito onde
a superexposição é a regra.
Como já relatado, por vezes o direito ao esquecimento é maculado por
meio da internet, assim sendo, criou-se um desdobramento do referido direito em
casos de sua violação por meio da internet, precipuamente em redes sociais.
Desindexação seria, portanto, o direito subjetivo da pessoa humana exigir, por meio
de mandamento judicial, que seu nome seja desvinculado de determinada
informação, de modo a ser respeitada sua dignidade, privacidade, honra e
dignidade. Cita-se a título de exemplo o caso em que uma promotora recém
aprovada para o cargo, tinha seu nome vinculado a uma anterior possível fraude
em concursos públicos não comprovada, circunstância em que solicitou a
desindexação de seu nome a tais matérias, com fulcro no direito ao esquecimento.
2.4.1. SURGIMENTO DA DESINDEXAÇÃO NA EUROPA
O direito à Desindexação teve seu início na Europa, surgindo no julgamento
Google v. Agência Espanhola de Proteção de Dados em 2014. Neste caso, um
cidadão espanhol pedia a agência de dados que a empresa Google retirasse
resultados da busca de seu nome, o mesmo que era associado a uma reportagem
de 1998 anunciando o leilão de sua casa por dívidas tributárias (PORTO JÚNIOR,
s/d).
A Corte de Justiça da União Europeia considerou que a Google estava sob
jurisdição da Diretiva 95/46 europeia pois sua subsidiária espanhola obtinha ganhos
econômicos no país. Sendo assim, os resultados de buscas referentes a tal cidadão
foram desindexados.
A decisão da Justiça Europeia foi a seguinte:
não se discute que entre os dados encontrados,
indexados e armazenados pelos motores de busca e postos à
disposição dos seus utilizadores figuram também
254
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

informações sobre pessoas singulares identificadas ou
identificáveis e, portanto, ‘dados pessoais’ na acepção do
artigo 2.º, alínea a), da referida diretiva.
Artigo 2º
Definições: Para efeitos da presente diretiva, entende-se
por:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

a) «Dados pessoais», qualquer informação relativa a uma
pessoa singular identificada ou identificável («pessoa em
causa»); é considerado identificável todo aquele que possa ser
identificado, direta ou indiretamente, nomeadamente por
referência a um número de identificação ou a um ou mais
elementos específicos da sua identidade física, fisiológica,
psíquica, económica, cultural ou social; (TJUE, 2014, s.p.).
O referido julgado representou o nascimento de um direito à desindexação
de resultados de busca na União Europeia, mediante o entendimento de que a
5
empresa Google, por realizar uma
atividade de exploração econômica ligada a
coleta de dados, era efetivamente uma tratadora desses dados, devendo arcar com
a responsabilidade alocada nas disposições normativas da Resolução 95/46/CE,
2.4.2. DESINDEXAÇÃO NO BRASIL
No Brasil, diversos casos, até mesmo os citados no tópico Casos de Utilização
do Direito ao Esquecimento, recorrem ao uso do direto à desindexação, entretanto,
este, não tem sido contemplado pelo STJ, mesmo sendo de
conhecimento/consciência jurídica nos juízos originários.
Não há uma legislação brasileira que prese a proteção de dados pessoais
que legitime a desindexação assim como na Europa. Entretanto, o Marco Civil da
Internet (MCI), instituído pela Lei 12.965/2014, este que regulariza o uso da internet
no Brasil, instaurou um dispositivo chamado direito à exclusão:
Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da
cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:
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I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua
proteção e indenização pelo dano material ou moral
decorrente de sua violação; [...]
X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver
fornecido a determinada aplicação de internet, a seu
requerimento, ao término da relação entre as partes,
ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros
previstas nesta Lei;
Portanto, o direito à exclusão pode ser utilizado a qualquer momento pelo
indivíduo que queira a remoção dos seus dados pessoais de determinada aplicação
da internet. Sendo assim, torna-se diferente do direito à desindexação, pois neste
caso, o próprio usuário que anteriormente teria fornecido seus dados.
2.5. DA COLISÃO ENTRE DIREITOS DA PERSONALIDADE
O chamado direito à reserva da vida íntima, popularmente conhecido por
direito à intimidade, assim como grande monta dos demais direitos da
personalidade, possui características imateriais, ou seja, intangível no mundo dos
fatos, razão pela qual poderia se questionar qual direito prevaleceria em havendo
conflito entre tais direitos e outros, embora abstratos, mais plausíveis e visíveis na
prática.
De acordo com Barroso (2004):
a colisão de princípios constitucionais ou de direitos
fundamentais não se resolve mediante o emprego dos
critérios tradicionais de solução de conflitos de normas, como
o hierárquico, o temporal e o da especialização. Em tais
hipóteses, o intérprete constitucional precisará socorrer-se da
técnica de ponderação de normas, valores ou interesses, por
via da qual deverá fazer concessões recíprocas entre as
pretensões em disputa, preservando o máximo possível do
conteúdo de cada uma. Em situações extremas, precisará
escolher qual direito irá prevalecer e qual será
circunstancialmente sacrificado, devendo fundamentar
racionalmente a adequação constitucional de sua decisão
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Segundo o Enunciado 274 da IV Jornada de Direito Civil, em caso de colisão
entre direitos da personalidade, deverá haver ponderação entre eles. A técnica da
ponderação fora desenvolvida por Robert Alexy e, a piori, destinava-se tão somente
à ponderação de normas princípios, todavia, com o passar dos tempos, fora se
concretizando a “ponderação à brasileira”, uma vez que aqui, há ponderação tanto
de normas regras como de normas princípios. Alexy desenvolveu a seguinte fórmula
de ponderação:
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P1 e P2 = Princípios em colisão.
T1, T2, ... Tn = são os fatores fáticos que influenciam a
colisão.
C = Conclusão = Condições de precedência de um
princípio sobre o outro. (A conclusão deve ser
motivada/fundamentada, de preferência, em critérios
objetivos.
2.6. DA JURISPRUDÊNCIA
5

Em que pese a tendência de os Tribunais Superiores decidirem a favor do
direito de imprensa, direito à informação em detrimento aos direitos da
personalidade, tal análise é sempre feita casuisticamente, ante as características da
irrenunciabilidade, intransmissibilidade e indisponibilidade que cercam os direitos
da personalidade, de modo que há julgados tanto em um sentido como no outro,
cita-se como exemplo em que prevaleceu o direito ao esquecimento:
“Ementa recurso especial. Direito civil-constitucional.
Liberdade de imprensa vs. Direitos da personalidade. Litígio
de solução transversal. Competência do superior tribunal de
justiça. Documentário exibido em rede nacional. Linha diretajustiça. Sequência de homicídios conhecida Como chacina da
candelária. Reportagem que reacende o tema treze anos
depois do fato. Veiculação Consentida de nome e imagem de
indiciado nos crimes. Absolvição posterior por negativa de
autoria. Direito ao esquecimento dos condenados que
cumpriram pena e dos absolvidos. Acolhimento. Decorrência
da proteção legal e constitucional da dignidade da pessoa
humana e das limitações positivadas à atividade informativa.
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Presunção legal e constitucional de ressocialização da pessoa.
Ponderação de valores. Precedentes de direito comparado.
(Resp. 1334097/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/09/2013)
Cita-se ainda, outro julgado relacionado, ainda que indiretamente, à temática
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supra:
RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI MARIA
DA PENHA. PENA EXCLUSIVA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE.
ART. 17 DA LEI N. 11.340/2006. ANOTAÇÃO NA FAC DO
RECORRENTE COM TRÂNSITO EM JULGADO HÁ MAIS DE 20
ANOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. AFASTAMENTO DOS
MAUS ANTECEDENTES. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM
PARTE. 1. Conforme previsão do art. 17 da Lei Maria da Penha,
não é cabível, em hipóteses de violência ou grave ameaça
contra a mulher no âmbito doméstico, a aplicação somente
da pena de multa, ainda que o crime pelo qual o réu foi
condenado tenha previsão alternativa dessa espécie de
sanção. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte Superior
é firme em assinalar que condenações transitadas em julgado
há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus
antecedentes para efeito de fixação da pena-base. Entretanto,
quando os registros da folha de antecedentes do réu são
muito antigos, como no presente caso, admite-se o
afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à
teoria do direito ao esquecimento. 3. Não se pode tornar
perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem
perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da
reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da
ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que
condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo
fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise
das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes.
4. Recurso especial provido em parte a fim de afastar a
aplicação exclusiva da pena de multa. Determinado o envio
de cópia dos autos ao Juízo da condenação para imediata
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execução
da
pena
imposta.
Disponível
<https://www.portaljustica.com.br/acordao/2107310>

em:

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Em suma, embora não previsto expressamente na legislação strictu sensu, o
direito ao esquecimento é uma realidade doutrinária e jurisprudencial, sendo uma
das inúmeras espécies de direito da personalidade. Com única previsão no
Enunciado 531 da VI Jornada de Direito Civil, deve se analisar sua aplicabilidade de
acordo com o caso concreto, partindo da premissa de que não há direito da
personalidade absoluto, circunstância em que se deve ponderar tal direito com
outros direitos tidos por fundamentais, a exemplo do direito à informação, à
liberdade de imprensa e outros. Não obstante, deve se garantir ao indivíduo a
desvinculação de seu nome a notícias, verídicas ou não, que possam macular sua
honra objetiva ou subjetiva, precipuamente no âmbito da internet, a fim de que o
principal direito fundamental seja observado de forma inequívoca, qual seja:
dignidade da pessoa humana.
5
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(IN)VALIDADE DOS ATOS JURÍDICOS PRATICADOS PELAS PESSOAS COM
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RESUMO: O presente artigo analisou o sistema das capacidades adotado pelo
Estatuto da Pessoa com Deficiência – EPD estudando a dificuldade enfrentada nos
processos de interdição para representação desses vulneráveis e os limites
atribuídos ao seu curador na assistência por ele exercida, bem como a ausência de
uniformização judicial quanto ao posicionamento a ser adotado. Assim, buscou-se
observar os efeitos e dúvidas acarretadas por essa problemática na (in)validade dos
atos jurídicos praticados por esse grupo. Ademais, foi utilizado o método dedutivoanalítico para elaboração deste.
Palavras-chaves: Pessoa com Deficiência. Capacidade Civil. Validade dos atos
jurídicos.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Interdição e Curatela: Adequação à Tutela Efetiva das
Pessoas com Deficiência. 3. Tomada de Decisão Apoiada: Não Aplicação às Pessoas
com Deficiência sem Capacidade de Discernimento para os Atos da Vida Civil.
4. (In)Validade dos Atos Jurídicos Realizados por Pessoas com Deficiência sem
Capacidade de Discernimento para os Atos da Vida. 5. Considerações Finais. 6.
Referências Bibliográficas.

1.INTRODUÇÃO
Com a promulgação do CPC/2015 o procedimento de interdição e concessão
de curatela no ordenamento jurídico brasileiro se alterou em uma tentativa
de acompanhar as modificações trazidas pelo Estatuto da Pessoa com
Deficiência (EPD) quanto à sistemática das capacidades no CCB/02, principalmente
no tocante às pessoas com deficiência a fim de garantir uma maior proteção a essa
classe.
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Todas as pessoas com deficiência passaram a ocupar um mesmo status –
o de plenamente capazes para os atos da vida civil, independentemente da sua
condição de deficiência. Entretanto, ainda, tornou-se possível enquadrar as
pessoas com deficiência sem capacidade de discernimento como relativamente
capazes – não pela sua condição de deficiente, mas por não possuírem condição
de exprimir a sua vontade.
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Contudo, conceder as pessoas com deficiência sem capacidade de
discernimento o status de relativamente incapazes traz inúmeras consequências e
prejuízos a elas, pois ainda as deixam vulneráveis em diversos aspectos cotidianos
da vida civil.
Nessa toada, aborda-se, também, o instituto da Tomada de Decisão Apoiada
(TODA) e seus aspectos de aplicações as pessoas com deficiência em cada uma de
suas peculiaridades.
Assim, devido a isso discute-se acerca da in(validade) dos atos praticados
pelas pessoas com deficiência sem capacidade de discernimento e seus efeitos
5
práticos no plano jurídico de validade; bem como as decorrências dessa situação e
o posicionamento dos Tribunais Superiores.
2.INTERDIÇÃO E CURATELA: ADEQUAÇÃO À TUTELA EFETIVA DAS PESSOAS
COM DEFICIÊNCIA
Com a promulgação do Código de Processo Civil de 2015 correntes e
divergências foram adotadas quanto a ainda possibilidade do processo de
interdição das pessoas com deficiência, posto o art. 1.072, II, do CPC haver revogado
os antigos dispositivos do CCB/2002 que faziam menção à interdição. Em
contrapartida, o código processual manteve regramento acerca do procedimento
dentre seus artigos 747 a 763. Por isso, paira-se o questionamento se extinta a
interdição.
Sabe-se que a Lei 13.146/2015 ao revogar expressamente a interdição da
pessoa com deficiência, previu a substituição desse instituto pela curatela - disposta
no art. 84, §1º do Estatuto da Pessoa com Deficiência (EPD) - a qual conforme a lei
apenas poderá ser estabelecida parcialmente com alcance patrimonial e/ou
negocial (art. 85, EPD), devendo o juiz no momento de decretação da sentença de
curatela determinar os limites do seu alcance. Estar-se-á, assim, diante um conflito
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de normas, em que por o EPD tratar de uma curatela específica para as pessoas com
deficiência deverá ser o aplicado, recorrendo-se apenas ao código processual
subsidiariamente.[1]
Acontece que, essa questão se estende além da simples abrangência da
representação concedida pelo magistrado no momento de concessão da curatela,
mas da capacidade jurídica concedida à pessoa com deficiência que estará
desprotegida em algumas condições por possuir status de relativamente incapaz.
O que se diga de passagem é totalmente incoerente ao ordenamento.
De acordo com o Estatuto, a pessoa com deficiência deverá “quando
necessário ser submetida a curatela”. Contudo, “a interdição deve ser encarada
como medida excepcionalíssima, na medida em que visa modificar o status

personaede alguém”.[2] Por isso, o juiz possui a discricionariedade de avaliar no
decorrer da instrução (por meio da inspeção judicial e prova pericial - que são
provas obrigatórias[3]) os limites da decisão de interdição, não ficando assim,
limitado aos requisitos da petição inicial,[4] tão logo, a decisão será concedida de
modo a visar o melhor interesse do interditado inexistindo sentença extra ou citra
petita por determinar termos fora da inicial.
Faz-se importante destacar que a natureza dessa sentença é declaratória e
constitutiva e produz efeitos ex-nunc, em regra. Portanto, não existirão prejuízos
aos atos praticados antes da sua declaração.[5]
Em contrário sensu, o próprio Estatuto no §1º do art. 85 exclui dos limites da
curatela as vontades de cunho íntimo e subjetivos. Então, o que fazer com aqueles
que possuem déficit cognitivo, os quais não os permitem grau de consciência
suficiente nem para tomar tais tipos de decisões?
Para resolver essa controvérsia foi elaborado o Enunciado 637 na VIII Jornada
de Direito Civil admitindo a possibilidade da expansão da outorga dos poderes do
curador para os atos de natureza existencial, desde que especificados na
sentença.[6] Logo, haverá uma interdição total. Tal raciocínio justifica-se, pois, por
ser a proteção à pessoa com deficiência exigência constitucional, na existência de
conflito de duas normas sobre como deva prosseguir o ordenamento jurídico
acerca desse assunto, a aplicação da norma mais benéfica deve prevalecer,
conforme disposição do art. 4ª, nº 4, do CDPD.[7] Isto posto, o CPC perfaz-se como
264
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

a norma mais favorável as pessoas com deficiências com a manutenção da
interdição e a extensão dos poderes da curatela – quando necessário.
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É fato que o processo de interdição continuou previsto no CPC/2015 e com
isso surgiu o questionamento pela doutrina sobre qual seria o meio mais viável para
o reconhecimento da incapacidade desses vulneráveis quando da interdição
anterior ao Estatuto - se com a revogação se tornariam automaticamente capazes
ou necessitaria de uma ação para o levantamento da interdição.
Duas foram as correntes levantadas: a primeira defendida por José Fernando
Simão é que com a revogação eles se tornam automaticamente capazes,[8] pois se
trata de uma questão de estado, qual seja, a capacidade do deficiente faz parte do
seu estado natural. “As leis de estado têm eficácia imediata e atingem todos que
se encontram naquela situação.”[9], bem como não há lei que justifique a
incapacidade da pessoa com deficiência. Já na segunda vertente, Pablo Stolze
Gagliano e Flávio Tartuce defendem que é preciso o ajuizamento da ação de
levantamento de interdição, pois não poderia a pessoa que era antes do EPD
interditada se tornar automaticamente
capaz. Dessa forma, não interposta a ação
5
seria mantida a interdição em todos os termos antes válidos - limitados ao Estatuto
- e a capacidade plena somente seria adquirida por meio do levantamento da
interdição. [10]
Apesar da divergência, hoje prevalece na doutrina o entendimento acerca da
necessidade da ação de levantamento da interdição, tendo ele maior adesão,
inclusive na prática jurídica e que para fazê-la seria necessário seguir os ditames do
art. 756 do CPC/2015.
Deve-se enxergar que “a curatela é o instrumento pelo qual a pessoa que
não possui discernimento possa exercer sua capacidade civil em sua plenitude por
faltar-lhe a capacidade intelectual de fato.”[11] Esse exercício ocorre por meio da
assistência de um curador que será nomeado pelo juiz através de um processo de
interdição.
Ademais, com a entrada em vigor do EPD muito da dinâmica de proteção
em relação aos institutos representativos no ordenamento se modificaram. Deixou
de haver a interdição total, mas apenas o seu procedimento processual para a
concessão da curatela com limites pré-estabelecidos pelo magistrado; criou-se a
tomada de decisão apoiada, que nada mais é do que um procedimento com
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escolhas de apoiadores a ser realizado pelo próprio apoiado. Contudo, essas
alterações legislativas a fim de conceder igual capacidade às pessoas com
deficiência acabaram ocorrendo em desarmonia com o art. 12 da Convenção dos
Direitos da Pessoa com Deficiência (CDPD), pois desamparou as que não possuem
discernimento para os atos da vida civil.
3.TOMADA DE DECISÃO APOIADA: NÃO APLICAÇÃO ÀS PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA SEM CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO PARA OS ATOS DA
VIDA CIVIL
A Tomada de Decisão Apoiada (TODA) está disposta no art. 1783-A do
CCB/02 e foi introduzida pelo art. 116 do EPD, sendo um modelo alternativo à
curatela. Ele foi pensado de forma a se buscar privilegiar o espaço da pessoa com
deficiência, sua autonomia e confiança para os atos da vida civil, de forma que ela
possa livremente escolher sozinha seus apoiadores para lhe auxiliar em seus
interesses.
Nesse sistema de assistência deverá por iniciativa da pessoa com deficiência
serem nomeadas duas pessoas “com as quais mantenha vínculos e que gozem de
sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de decisão sobre atos da vida civil,
fornecendo-lhes os elementos e informações necessários para que possa exercer
sua capacidade."[12] Atenta-se que ele se aplica a todo e qualquer indivíduo que
se enquadre na classificação de pessoa com deficiência, inclusive daquele possuidor
de deficiência mental. [13]
Nele o indivíduo mantém a sua capacidade de manifestação, tendo os
apoiadores somente o poder de ratificar o seu ato. Portanto, a realização de tomada
de decisão apoiada não influencia na perda da capacidade do sujeito,
permanecendo plenamente capaz para validar os seus atos jurídicos.[14]
Contudo, o enunciado 640 da VIII Jornada de Direito Civil ressalvou que “a
tomada de decisão apoiada não é cabível, se a condição da pessoa exigir aplicação
da curatela.” Assim sendo, para os indivíduos que não possuem autodeterminação
ou falta de habilidade para emissão de vontade, ou seja, aquelas pessoas que não
possuem discernimento ou compreensão suficientes por alguma deficiência mental.
A TODA é apenas aplicável para pessoas com condição de vulnerabilidade, porém
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com pleno desenvolvimento social, pois se trata de um mecanismo realizado por
um negócio jurídico que necessita de compreensão. [15]
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Observando toda essa problemática, faz-se necessário observar legislações
vizinhas e semelhantes que possam oferecer uma solução a essa situação. Pois bem,
Portugal promulgou no dia 14 de agosto 2018, a Lei nº 49/2018, que estabelece o
instituto do “maior acompanhado” e elimina do Código Civil a interdição e a
inabilitação.[16] O regramento dessa legislação possui objetivos e disposições
semelhante a TODA sendo mais cuidadosa e avançada no tocante à igualdade
material das pessoas com deficiência.
A legislação portuguesa diferencia-se da brasileira em diversos pontos e
aspectos práticos, pois ela busca efetivar a garantia de igualdade de tratamento
oferecida no art. 12, ponto 4 da CDPD. Assim, realizando um comparativo dos dois
dispositivos normativos observa-se que em Portugal exige-se apenas um apoiador
– podendo-se, excepcionalmente, haver mais; não apenas o acompanhado poderá
fazer o requerimento de representação, mas também outros legitimados - sendo o
MP (dispensada autorização) e o5 juiz quem designará o apoiador; o acompanhante
possui poderes gerais de representação (assegurados em lei).[17] Logo, “em ambos
os ordenamentos há a preocupação de dar às pessoas com deficiência uma ampla
possibilidade de exercício dos direitos, embora com um suporte, limitado e
flexível.”[18] Portanto, apesar de certos da tentativa de eliminar a interdição são
inábeis de afastar integralmente meios de representação e assistência.
Quanto à questão do pedido de apoio na TODA, por mais que a lei disponha
de que apenas caiba ao acompanhado essa solicitação, o entendimento doutrinário
é divergente, posto que se defende também ser possível uma legitimidade alargada
com a inclusão daqueles do rol da curatela.[19] Contudo, em sentido contrário foi
elaborado o Enunciado 639, na VIII Jornada de Direito Civil no sentido de que “a
opção pela tomada de decisão apoiada é de legitimidade exclusiva da pessoa com
deficiência”.
Ainda não se sabe se o novel instituto português terá efetividade, porém é
possível perceber que ele supre deficiências existentes na legislação protetiva
brasileira de representação e assistência, principalmente no tocante às pessoas sem
discernimento cognitivo ao possibilitar que sejam gerais os poderes de
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representação concedidos pelo magistrado, bem como um rol mais alargado de
legitimados para o requerimento do instituto.
Entretanto, mesmo que essa curatela trate de pessoas com deficiência sem
capacidade de discernimento, não poderá ser concedida de forma total, pois
infringiria o art. 6º do EPD – o qual os torna capazes para os atos da vida civil,
restringindo apenas os de natureza patrimonial e negocial, uma vez que isso os
qualificaria como absolutamente incapazes - condição essa restrita aos menores de
16 anos.
4

(IN)VALIDADE DOS ATOS JURÍDICOS REALIZADOS POR PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA SEM CAPACIDADE DE DISCERNIMENTO PARA OS ATOS
DA VIDA

Os efeitos atribuídos aos fatos jurídicos constituem parte nuclear da norma,
ou seja, sua disposição normativa influi diretamente na eficácia jurídica.[20] Porém,
é mister atentar que a vontade do agente é um dos constitutivos do suporte fático
dos atos jurídicos, logo, será elemento de existência desse ato e fundamental para
a sua validade. [21]
São considerados elementos do suporte fático dos atos jurídicos: o ato
humano volitivo, a consciência quanto à exteriorização da vontade e o resultado
produzido por esse ato, seja ele lícito ou não.[22]
Por ser a vontade essencial a constituição do fato jurídico ela deverá ser
exteriorizada, pois sozinha é insuficiente para fazê-lo existir, sendo constituída pelo
novo regramento em duas etapas: tomada de decisão – consciência da decisão do
ato, qual seja, vontade consciente – e exteriorização da vontade. E, a sua inexistência
deverá ocasionar a nulidade do ato jurídico.[23]
Entretanto, a alteração na sistemática das capacidades realizada pelo EPD, a
qual impossibilitou a concessão as pessoas com deficiência sem capacidade de
discernimento o status de absolutamente incapazes acarretou uma influência direta
na dinâmica da (in)validade dos atos jurídicos praticados por eles, vez que passaram
a estar expostos a possíveis nulidades. Assim, não mais poderão ser considerados
nulos, como antes dispunham alguns dispositivos do CCB/02, pois passam a inexistir
os fundamentos que anulavam os atos praticados pelas pessoas com deficiência
consideradas incapazes.
268
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

A princípio, é mister destacar que diferente do que traz o Estatuto igualando
as pessoas com deficiência, pessoas sem discernimento não devem ser confundidas
com “pessoas que por causa transitória ou permanente não puderem expressar a
sua vontade”. Essas últimas se tratam daqueles indivíduos que possuem
discernimento, mas que por algum motivo excepcional estão impossibilitados de
expressar a sua vontade, como por exemplo alguém que esteja em coma. Nesse
caso devem indiscutivelmente ser considerados absolutamente incapazes.[24]
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Já quando se fala das pessoas sem discernimento faz-se referência as
pessoas com déficit cognitivo que as impossibilitam de realizar sozinhas os atos da
vida civil, sejam de natureza patrimonial, negocial, íntimo ou subjetivos.[25] Por isso,
também enquadrá-las na mesma classe das demais pessoas com deficiência ou na
hipótese do inciso I, do art. 1767, CCB/02 é totalmente inadequado, pois merecem
uma atenção especial, uma vez que exigem cuidados diferenciados.
O Código Civil em seu art. 104, I traz como requisito de validade do negócio
jurídico a capacidade plena da parte celebrante, sendo a capacidade elemento
complementar do suporte fático
5 do ato, pois mesmo aqueles praticados em
contrariedade à lei podem ser alterados de acordo com a capacidade civil.
No intuito de proteção aos que se enquadravam como absolutamente
incapazes e a fim de reduzir sua vulnerabilidade, o texto normativo civilista trouxe
vastas hipóteses de proteções restritas apenas para esses. Contudo, devido a um
deslize legislativo na interpretação e transposição dos dizeres da Convenção para a
elaboração do EPD as pessoas sem discernimento cognitivo – que antes eram
consideradas absolutamente incapazes - restaram sem amparo legal.
Como um dos exemplos mais nítidos dessa situação, tem-se o decurso da
prescrição e decadência contra todas as pessoas com deficiência (mesmo aquelas
que não possuem capacidade cognitiva). Acontece que de acordo com o enunciado
normativo da incapacidade absoluta não deve haver contra elas ocorrência de
nenhum desses institutos. Contudo, o EPD os retirou do rol de absolutamente
incapazes, o que os impossibilitam de usufruir do privilégio legal.
Contudo, mesmo com essa alteração jurídica a doutrina e a algumas decisões
tem se encaminhado para a defesa da impossibilidade do decurso do prazo
prescricional e decadencial contra as pessoas com deficiência sem capacidade de
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discernimento, uma vez que conceitualmente apenas poderiam se enquadrar como
absolutamente incapazes. Veja-se:
[...] 1. Embora a redação do art. 3º do Código Civil tenha
sido alterada pela Lei 13.146/2015 ("Estatuto da Pessoa com
Deficiência"), para definir como absolutamente incapazes de
exercer pessoalmente os atos da vida civil apenas os menores
de 16 anos, e o inciso I do art. 198 do Código Civil disponha
que a prescrição não corre contra os incapazes de que trata o
art. 3º, a vulnerabilidade do indivíduo portador de deficiência
psíquica ou intelectual não pode jamais ser desconsiderada
pelo ordenamento jurídico, ou seja, o Direito não pode fechar
os olhos à falta de determinação de alguns indivíduos e tratálos como se tivessem plena capacidade de interagir em
sociedade em condições de igualdade. Assim, uma
interpretação constitucional do texto do Estatuto deve colocar
a salvo de qualquer prejudicialidade o portador de deficiência
psíquica ou intelectual que, de fato, não disponha de
discernimento, sob pena de ferir de morte o pressuposto de
igualdade nele previsto, dando o mesmo tratamento para os
desiguais.
2. Sob pena de inconstitucionalidade, o "Estatuto da
Pessoa com Deficiência" deve ser lido sistemicamente
enquanto norma protetiva. As pessoas com deficiência que
tem discernimento para a prática de atos da vida civil não
devem mais ser tratados como incapazes, estando, inclusive,
aptos para ingressar no mercado de trabalho, casar etc. Os
portadores de enfermidade ou doença mental que não têm o
necessário discernimento para a prática dos atos da vida civil
persistem sendo considerados incapazes, sobretudo no que
concerne
à
manutenção
e
(imprescritibilidade) dos seus direitos.

indisponibilidade

3. In casu, tendo restado comprovado que a parte
autora não possui discernimento para a prática dos atos
da vida civil, deve ser rigorosamente protegida pelo
ordenamento jurídico, não podendo ser prejudicada pela
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fluência de prazo
[...] [26](grifos nossos)

prescricional

ou

decadencial.
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Em contrapartida, o Min. Luís Felipe Salomão proferiu decisão no Resp.
1.595.136 em sentido inverso, no qual entendeu que uma vez nomeado curador
contra a pessoa com deficiência sem capacidade de discernimento passará contra
a ela a transcorrer os prazos de prescrição e decadência a partir do momento da
nomeação. Afirma, ainda, que “o exercício da pretensão fica postergado para o
momento do suprimento da incapacidade”[27].
O entendimento do Ministro merece algumas críticas e ressalvas. Sabe-se
que é uma das atribuições do curador cuidar e prezar pelos interesses do
curatelado, mas isso não acontece cem por cento das vezes. Muitos são os casos
de intervenção judicial e ministerial para a mudança do curador, não é à toa que a
legislação prevê prestação de contas e comunicação ao magistrado acerca da
curadoria. As situações de negligências são as mais diversas e atribuir as
consequências das atitudes do curador a esse vulnerável é, no mínimo, imprudente.
Além de que após decorridos os
5 prazos dos institutos e da perda do direito pela
falta do seu exercício haverá em qualquer das hipóteses o trânsito em julgado da
coisa material – o que fará coisa julgada e, assim, a perda definitiva do direito pela
parte prejudicada.
Ainda, é importante questionar-se quanto à sua manifestação de vontade
como celebrante anuente nos negócios jurídicos básicos e essenciais à vida civil.
Desse modo, como farão para contratar serviços?
Numa primeira hipótese, colocam-se as pessoas com deficiência sem
discernimento que já estejam devidamente interditadas e curateladas, essas serão
consideradas relativamente incapazes, contudo de acordo com o conceito
normativo elas deverão expressar a sua vontade de contratar e ser assistidas, como
exemplo traz-se a contratação de um plano de saúde em que seja titular. Porém, na
realidade, depara-se com situações em que se tornam impossíveis a sua
concretização, pois ou ela será induzida a adimpli-lo pelo seu curador - mas sem a
menor consciência (logo, haverá vício de consentimento que o tornará nulo) ou
sempre será colocada como dependente – justamente pela impossibilidade da
situação (fato que seria facilitado se possuísse a condição de absolutamente
incapaz).
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Já no segundo contexto, essas pessoas com deficiência sem discernimento
ainda não foram submetidas ao processo de interdição e, por isso, seriam perante
o ordenamento jurídico plenamente capazes (arts. 3º, 4º do CCB/02 e art. 84 do
EPD). Então, uma pessoa com deficiência que não seja visivelmente sem
discernimento, mas que de fato não o possua a ponto de tomar decisões na vida
civil - caso celebre um contrato, terá ele absolutos deveres apenas por ela não ser
interditada? Sabe-se que não. Igualmente deverá estar submetido aos vícios de
nulidade contratuais.
Repara-se o prejuízo e desgaste desnecessário – inclusive processual - que
se tem nesse sentido, posto que no início da relação contratual não deixou de se
tratar de um contrato válido celebrado com pessoa que seria para os termos legais
capaz.
Observadas as situações é importante que não se criem paradigmas préestabelecidos para nenhuma classe de vulneráveis com presunção antecipada da
sua capacidade jurídica. A generalização acabou acarretando prejuízo, por mais que
não fosse a intenção do Estatuto, pois a conclusão lógica que se chega é que “se a
deficiência não é mais causa de incapacidade civil, a invalidade (nulidade ou
anulabilidade) do negócio jurídico por incapacidade derivada de deficiência não
existe mais”. [28]
Nesse contexto, foi criado o Projeto de Lei nº 757/2015 que prevê a alteração
do art. 3º do CCB/02 com a ampliação do rol de absolutamente incapazes para a
inclusão das pessoas que não possuírem o discernimento necessário. Isto – faz-se
essencial para a proteção dessas e funcionamento do ordenamento jurídico, posto
que as garantias protetivas asseguradas aos que se encontram nesse status são
para eles direitos fundamentais inerentes a sua condição – seja temporária ou não.
Acontece que o EPD teve a preocupação de extinguir rótulos e termos que
fizessem alusão a preconceitos na busca de colocar as pessoas com deficiência em
condição de igualdade. Porém, para aquelas com diferentes graus de deficiência
um pequeno status protetivo pode fazer toda diferença numa imensidão de
preconceitos e dificuldades diárias. Sabe-se que não foi a intenção do legislador
desampará-las, muito pelo contrário ao editar a lei procurou conceder o máximo
de direitos, contudo esqueceu de ressalvá-las a medida das suas capacidades
cognitivas de desempenho para exercê-los sozinho.
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5

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É evidente que a mudança no sistema das capacidades colocou as pessoas
sem capacidade de discernimento como presumidamente capazes de modo que,
mesmo após uma possível ação de interdição com nomeação de curador, o máximo
de proteção legislativa que se poderá alcançar para os seus atos da vida civil é
através da condição de relativamente incapaz.
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A impossibilidade da interdição total faz com o que o curador nomeado não
detenha poderes amplos ou caso o tenha seja por determinação do magistrado
contra os dizeres legais. E, isso está por acarretar uma confusão jurisprudencial, pois
não se alcança um consenso sobre a postura que deve ser adotada. Fica nítido que
a maior prejudicado nessa situação toda é a pessoa com deficiência sem
discernimento uma vez que teve seus direitos reduzidos pelo EPD e necessita que
o legislador corrija esse equívoco, pois seria a forma mais ágil de solucionar todos
esses conflitos que estão ocorrendo. Já que ficou claro que a TODA não é um
instituto apto para ampará-la.
5

Por fim, considerar válido um ato jurídico praticado por qualquer pessoa com
deficiência porque elas são como um todo presumidamente capazes é uma atitude
precipitada. Existem peculiaridades em cada doença, principalmente as cognitivas,
não perceptíveis aos olhos de um leigo, o que pode lesar essa pessoa em situação
de vulnerabilidade. Nem todas as pessoas com deficiência que não possuem
capacidade de discernimento para os atos da vida civil são interditadas, fato que
nem por isso as tornam capazes para celebrar contratos.
6
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RESUMO: Com o objetivo de deslindar acerca das inovações trazidas pelo Estatuto
da Pessoa com Deficiência (Lei 13.146/2015), o presente trabalho vem apresentar
de modo específico, a criação da chamada tomada de decisão apoiada. Dessa
forma, o trabalho discorre acerca da capacidade civil das pessoas físicas, demonstra
o novo conceito da pessoa com deficiência, assim como, elucida a tomada de
decisão apoiada, na qual, é o objetivo principal dos estudos deste artigo.
PALAVRAS-CHAVE: Tomada de decisão apoiada, Pessoa com deficiência,
Capacidade Civil, Inovações.
5 defining the innovations brought by the Statute
ABSTRACT: With the purpose of
of the Person with Disabilities (Law 13.146 /2015), the present work presents in a
specific way, the creation of so-called decision-making supported. Thus, the paper

discusses the civil capacity of natural persons, demonstrates the new concept of the
disabled person, as well as elucidates the decision making supported, in which, is
the main objective of the studies of this article.
KEYWORDS: Supported
Innovations.

decision-making,

Disabled

person,

Civil

capacity,

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Capacidade de direito e de fato – 3. Estatuto da Pessoa
com Deficiência – 3.1 Conceito de Pessoa com Deficiência – 4. Curatela – 5. Tomada
de Decisão Apoiada – 6. Conclusão.

1. INTRODUÇÃO
No âmbito do Direito Civil, cabe destacar que a partir do momento em que a
pessoa física adquire a personalidade jurídica, ela passa a ser capaz de direitos e
obrigações (deveres), o que é chamado de capacidade de direito. Dessa forma, o
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Código Civil de 2002, apresentava em seus artigos 3º e 4º, o rol daquelas pessoas
que seriam absolutamente incapazes e relativamente incapazes, dentre eles, o
objeto do presente estudo, qual seja, as pessoas portadoras de deficiência, seja ela
física ou mental.
Porém, com o advento da Lei 13. 146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), houve alterações significáveis em nosso ordenamento, por não mais
ser admitido uma incapacidade absoluta que afaste totalmente da pessoa com
deficiência, seus direitos básicos, realizando transferência das suas decisões
assistenciais para um curador, ou seja, mesmo sendo grave a patologia existente na
pessoa, passou a ser fundamental a preservação de faculdades residuais da pessoa.
E é nesse ponto que se destaca a inovação da “tomada de decisão apoiada”,
medida em que veio para respeitar as faculdades residuais da pessoa com
deficiência, tornando-se a “curatela” como medida excepcional a ser
utilizada. Sendo assim, com esse marco é que se inicia o presente trabalho, tendo
como alicerce dados secundários extraídos de livros e legislações revogadas e
vigentes.
2. CAPACIDADE DE DIREITO E DE FATO
A princípio, perfaz-se necessário distinguir as capacidades das pessoas
naturais/físicas em nosso ordenamento jurídico. A capacidade de direito, trata-se
da capacidade de ser sujeito de direitos e deveres, ou seja, é atrelada ao momento
em que se adquire a personalidade jurídica, sendo que nesse aspecto o direito
brasileiro adota a teoria natalista, onde será adquirida a personalidade jurídica
desde o nascimento com vida.
Por outro lado, a capacidade de fato é a aptidão para praticar os atos da vida
civil, ou seja, capacidade de exercício. Nessa sequência, é que aparece os
absolutamente incapazes (pessoas totalmente impossibilitadas de exercerem por si
só os atos da vida civil, devendo ser representados por um curador que irá agir em
nome do incapaz), e os relativamente incapazes (pessoas que podem exercer os
atos da vida civil desde que sejam assistidas).
Segundo Carlos Roberto Gonçalves[1]:
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Supre-se a incapacidade, que pode ser absoluta e relativa
conforme o grau de imaturidade, deficiência física ou mental
da pessoa, pelos institutos da representação e da assistência.
O art. 3º do Código Civil menciona os absolutamente
incapazes de exercer pessoalmente os seus direitos e que
devem ser representados, sob pena de nulidade do ato (art.
166, I). E o art. 4º enumera os relativamente incapazes,
dotados de algum discernimento e por isso autorizados a
participar dos atos jurídicos de seu interesse, desde que
devidamente assistidos por seus representantes legais, sob
pena de anulabilidade (art. 171, I).
Ante o exposto, e anterior a alteração advinda da Lei 13.146/2015 (Estatuto da
Pessoa com Deficiência)[2], o Código Civil Brasileiro de 2002, considerava em seu
artigo 3º, como absolutamente incapazes os: menores de dezesseis anos, os que,
por enfermidade ou deficiência mental, não tiverem o necessário discernimento
para a prática desses atos, e os que, mesmo por causa transitória, não puderem
exprimir sua vontade. Já em 5seu artigo 4º, como relativamente incapazes os:
maiores de dezesseis e menores de dezoito anos, os ébrios habituais, os viciados
em tóxicos, e os que, por deficiência mental, tenham o discernimento reduzido, os
excepcionais sem desenvolvimento mental completo, e os pródigos.
Contudo, posterior a vigência da Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiência), os artigos do Código Civil supracitados[3], obtiveram significativas
alterações, passando a dispor que:
Art. 3º São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16
(dezesseis) anos.
Art. 4º São incapazes, relativamente a certos atos ou à
maneira de os exercer:
I - os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos;
II - os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
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não puderem exprimir sua vontade;
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IV - os pródigos.
Portanto, a alteração feita no ordenamento jurídico no que concerne a
capacidade de fato da pessoa natural/física, apenas executa o objetivo do Estatuto
da Pessoa com Deficiência, qual seja, assegurar e a promover, em condições de
igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com
deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania (art. 1º da Lei 13.146/2015).
3. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
3.1 Conceito de pessoa com deficiência
Diante da importante modificação no que concerne a capacidade de fato, é
imperioso esclarecer, portanto, o conceito de pessoa com deficiência de modo
expressivo como disposto no Artigo 2º da Lei 13.146/2015:
Art. 2º Considera-se pessoa com deficiência aquela que
tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.
Logo, conforme preleciona o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a existência
do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial, tão somente obstrui a
participação plena e efetiva em igualdade de condições, mas não significa que a
pessoa será considerada incapaz civilmente, mesmo porque, salvo exceções, a
deficiência não afeta de forma plena a capacidade civil.
4. CURATELA
Antes de adentrar ao mérito da institucionalização da “Tomada de Decisão
Apoiada”, é imprescindível explanar acerca da “Curatela”, que também foi inovada
pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, uma vez que tal diploma legal, passou a
ser permissivo a realização de curatela de pessoa capaz.
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Em seu Art. 84, §1º a Lei 13.146/2015 dispõe:
Art. 84. A pessoa com deficiência tem assegurado o
direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de
condições com as demais pessoas.
§1º Quando necessário, a pessoa com deficiência será
submetida à curatela, conforme a lei. (...)
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No entanto, a “Curatela” no âmbito da pessoa com deficiência, trata-se de
medida protetiva extraordinária, devendo perdurar o menor tempo possível. Além
disso, tal instituto afetará tão somente aos atos relacionados aos direitos de
natureza patrimonial e negocial. O procedimento de “curatela” seguirá o rito
estabelecido nos artigos 747 e seguintes do Código de Processo Civil.
5. TOMADA DE DECISÃO APOIADA
No Código Civil de 2002 existia a possibilidade de interditar pessoas com
5
deficiência em seu Art. 1.780. Todavia,
com a elaboração do Estatuto da Pessoa com
Deficiência (Lei 13.146/15), no qual, tem como objetivo assegurar e promover, em
condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por
pessoa com deficiência, tal diploma legal foi revogado em virtude da
institucionalização da “Tomada de Decisão Apoiada”, dando lugar ao Art. 1.783-A:
Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo
pelo qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas)
pessoas ido?neas, com as quais mantenha vínculos e que
gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de
decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos
e informaço?es necessários para que possa exercer sua
capacidade.
Pois bem, a “Tomada de Decisão Apoiada” é destinada à assistência e será
aplicada nos casos em que a pessoa com deficiência pode exprimir as suas
vontades, para Carlos Roberto Gonçalves[4] seria a título de exemplo, os portadores
de Síndrome de Down:
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O caso típico é o do portador da Síndrome de Down, que
o torna uma pessoa deficiente, mas não acarreta,
necessariamente, impedimento para a manifestação da
vontade. Neste caso, não se justifica a classificação dessa
pessoa como relativamente incapaz, sujeita à curatela.
Ademais, perante ao fato da pessoa com deficiência não possuir a plena
capacidade do exercício de autogoverno, não há que se concluir por si só que seria
o motivo para a realização da “curatela/interdição”, pois em muitos casos a pessoa
portadora de alguma deficiência, mesmo que frágil, possui habilidade de expressar
suas vontades e de se fazer compreender.
Nesse sentido, há decisões do Egrégio TJMG:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INTERDIÇÃO. MEDIDA EXTEMA. PESSOA PORTADORA DE
SOFRIMENTO PSÍQUICO. LEI Nº 13.146/2015 - ESTATUTO
DA PESSOA
COM
DEFICIÊNCIA. OBSERVÂNCIA.
DIAGNÓSTICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. LAUDO PERICIAL
MULTIDISCIPLINAR. NECESSIDADE.
I.

Sendo a interdição medida extrema, a nomeação
de um curador provisório deve ser analisada com
bastante cautela, pois envolve a perspectiva de impedir
o interditando a livre condução da vida civil.

II.

II. A Lei nº 13.146/2015 que instituiu o Estatuto da
Pessoa com Deficiência promoveu importantes
mudanças no ordenamento jurídico brasileiro,
notadamente no que tange ao instituto da capacidade
civil e no processo de interdição envolvendo o
discernimento mental do indivíduo.

III.

III. Em casos excepcionais, a pessoa portadora de
sofrimento psíquico será submetida à curatela,
contudo, os efeitos da curatela se restringem aos
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direitos de natureza patrimonial e negocial (artigos 84
e 85 da Lei nº 13.146/2015).
IV. No caso dos autos, inexistem elementos que,
em juízo de cognição sumária, assegurem a
incapacidade da Interditanda para exprimir a sua
vontade, seja transitória ou permanente, razão pela
qual inexistentes, por ora, razões suficientes para a
intervenção do Poder Judiciário. (TJMG - Agravo de
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IV.

Instrumento-Cv 1.0637.17.005181-6/001, Relator(a):
Des.(a) Washington Ferreira, 1ª CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 27/03/2018, publicação da súmula em
12/04/2018). (destacamos)
Dessa forma, a “Tomada de Decisão Apoiada” será como a necessidade de
“coadjuvantes” para a vida da pessoa com deficiência, assim menciona Nelson
Rosenvald[5]:
5

Na Tomada de Decisão Apoiada o beneficiário (pessoa
plenamente capaz, relembre-se), no gozo de seus direitos
civis, procura ser coadjuvado em seus atos pelos apoiadores.
Não significa qualquer tipo de restrição da plena capacidade.
Eloquente é o exemplo de uma pessoa com mais de dezoito
anos de idade, ou emancipada (valendo a lembrança de que,
para os menores, o sistema dispõe da autoridade parental dos
pais e da tutela, no caso de orfandade), que, em razão de uma
dificuldade qualquer (física, psíquica, ou intelectual) ou de um
déficit funcional (físico, sensorial ou psíquico), permanente ou
temporário, sinta a necessidade de ser acompanhada e
protegida na gestão dos seus próprios interesses e, até
mesmo, ena condução do seu cotidiano da vida.
Eventualmente precisando de auxílio (apoio, na linguagem da
lei), o sistema prevê a nomeação de dois apoiadores, que não
serão representantes ou assistentes - porque não há
incapacidade. Assim, esse modelo beneficiará enormemente,
pessoas com impossibilidade física ou sensorial (...).
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Isto posto, a pessoa que será apoiada continuará com sua capacidade civil,
contudo, tal capacidade será exercida com o auxílio de outras duas pessoas. Além
disso, ressalta-se que para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a pessoa
com deficiência e os apoiadores devem apresentar termo em que constem os
limites do apoio a ser oferecido e os compromissos dos apoiadores, inclusive o
prazo de vigência do acordo e o respeito a? vontade, aos direitos e aos interesses
da pessoa que devem apoiar (art. 1.783-A, § 4º do Código Civil). Em consonância a
literalidade da lei, Nelson Rosenvald[6] também preleciona:
O preceito revela que o núcleo de apoio é fornecer
qualidade de vida à pessoa com deficiência, cabendo aos dois
apoiadores seguir fielmente o termo levado a juízo, tendo em
considerações as concretas e efetivas necessidades e
aspirações do beneficiário. O beneficiário do apoio conservará
a sua autodeterminação em todos os atos que não estejam
incluídos no acordo.
No que tange a competência e legitimidade ativa desse instituto, trata-se de
competência das varas de família, e como suscitado no dispositivo anterior (Art.
1783-A do Código Civil), o legítimo a requerer é a pessoa que se beneficiará, logo,
a pessoa com deficiência. Por consequência, o juiz de ofício ou mediante pedido do
Ministério Público, não poderá determinar a decisão apoiada em favor da pessoa
com deficiência, bem como, indicar novos apoiadores para substituir os escolhidos
pelo apoiado.
Para mais, no aspecto da eficácia e segurança jurídica a um possível terceiro
que possa vir a celebrar um negócio jurídico com o apoiado, mediante a sua
vontade, pode o terceiro solicitar que os apoiadores contra assinem o contrato ou
acordo, especificando, por escrito, sua função em relação ao apoiado (Art. 1.783-A,
§ 5º, do Código Civil).
Lado outro, ao surgir divergências na cooperação ou apoio, em casos de
negócios jurídicos que possam trazer risco ou prejuízo relevante, a decisão caberá
ao juiz, ouvido o Ministério Público, assim como, nos casos em que houver
negligência, exercer pressão indevida ou não adimplir as obrigações assumidas,
poderá a pessoa apoiada ou qualquer pessoa apresentar denúncia ao Ministério
Público ou ao juiz (art. 1.783-A, §6º e §7º do Código Civil). Para mais, em semelhança
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ao instituto da “curatela”, a qualquer tempo poderá o apoiador ou apoiadores (as
pessoas escolhidas para o encargo), Ministério Público e até mesmo o terceiro
interessado, poderão requerer a cessação da medida, com a conseguinte extinção
do instituto de proteção a pessoa com deficiência.
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Destarte, a responsabilidade dos apoiadores é regulamentada pelo Código
Civil e fiscalizada atuação pelo Ministério Público. No mais, os apoiadores deverão
praticar os atos em consonância com as vontades descritas pela pessoa com
deficiência, ou seja, o objetivo do Estatuto da Pessoa com Deficiência é
efetivamente imposto e assegurado.
Por fim, por anos o instituto que perdurou no meio jurídico nos casos de
incapacidade por deficiências foi o da “curatela/interdição”, assim sendo, com a
criação e vigência de novas regras consoante a Lei 13. 146/15 (Estatuto da Pessoa
com Deficiência), cabe frisar que em razão de ser norma que refere-se ao estado de
uma pessoa humana, sua aplicação foi imediata, ou seja, pode abranger até mesmo
situações jurídicas decididas anterior à sua vigência, portanto, qualquer pessoa
interditada pelo regime antigo,
e decretada sua incapacidade por motivo
5
psicológico, tornou-se plenamente capaz.
6. CONCLUSÃO
Compreender e interpretar que nem sempre ser pessoa com deficiência
significa não conseguir expressar suas vontades, é de suma importância para a
sociedade e o meio jurídico em que vivemos. Na percepção de valor, o estado físico
de uma pessoa não se reduz a sua capacidade intelectiva, mas sim a satisfação de
necessidades consideradas essenciais, que para Nelson Rosenvald[7], “transcendem
o plano puramente objetivo do trânsito das titularidades”.
Aliás, o objeto da Tomada de Decisão Apoiada nos reflete ao princípio
constitucional da dignidade da pessoa humana[8], visto que não se trata da decisão
pura e simples, ou a segurança jurídica criada pela formalização dos negócios
jurídicos celebrados tendo como parte a pessoa com deficiência, mas, sim, o
respeito e proporcionalidade da pessoa com deficiência fazer suas próprias
escolhas, ampliando a possibilidade a questões de âmbito patrimonial ou
existencial.
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Ao final, a “tomada de decisão apoiada”, é uma medida que veio para
respeitar as faculdades residuais da pessoa com deficiência, observando os limites
impostos e previstos legalmente, para que sempre seja prevalecido o melhor
interesse da pessoa com deficiência e não de seus apoiadores.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

REFERENCIAL TEÓRICO
GAGLIANO, Pablo Stolze; FILHO, Rodolfo Pamplona. Manual de Direito Civil.
Volume único. São Paulo: Saraiva, 2017.
GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 1. Ed. 15. São Paulo: Saraiva,
2017.
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Volume único. Ed. 7. São Paulo: Método,
2017.
BRASIL. (NOVO) Código de Processo Civil. Lei nº 13.105, de 16 de Março de 2015.
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil parte geral
e LINDB. Ed. 15. Salvador: JusPODVIM, 2017.
Notas:
[1] GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 1. Ed. 15. São Paulo:
Saraiva, 2017.
[2] LEI Nº 13.146, DE 6 DE JULHO DE 2015. Institui a Lei Brasileira de Inclusão
da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
[3] Artigos 3º e 4º do Código Civil Brasileiro de 2002.
[4] GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. V. 1. Ed. 15. São Paulo:
Saraiva, 2017.
[5] FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil
parte geral e LINDB. Ed. 15. Salvador: JusPODVIM, 2017, p. 352.
[6] FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil
parte geral e LINDB. Ed. 15. Salvador: JusPODVIM, 2017, p. 353.

290
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

[7] Nelson Rosenvald é Procurador de Justiça do Ministério Público de Minas
Gerais e Professor de Direito Civil, autor de livros jurídicos e professor de Direito
Civil

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

[8] Dignidade da pessoa humana: Trata-se de um conjunto de valores que tem
a função de garantir que cada cidadão (pessoa natural/física) tenha seus direitos
respeitados pelo Estado.

5

291
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

O ABANDONO AFETIVO COMO FUNDAMENTO PARA A SUPRESSÃO DO
SOBRENOME
ANGELA
MENEZES
CARVALHO:
Graduanda em Direito pela Faculdade
Católica do Tocantins.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

VINÍCIUS PINHEIRO MARQUES[1]
(Orientador)
RESUMO: O tema abordado nesse trabalho refere-se a uma questão de grande
relevância para o direito civil, bem como para o âmbito dos Registros Públicos.
Indiretamente, traz um estudo acerca dos aspectos legais do abandono afetivo
sofrido pelo filho por parte do seu genitor, todavia, o enfoque é a discussão acerca
da possibilidade de utilização desse abandono como fundamento para um pedido
judicial de supressão do sobrenome paterno em sua certidão de nascimento. Nesse
sentido, fora feita uma análise acerca da plausibilidade desse pedido à luz do
ordenamento jurídico brasileiro, mais especificamente na Lei de Registros Públicos,
bem como na Jurisprudência, identificando-se quais os critérios adotados para
pautar o julgamento do pedido. Por fim, mostrou-se relevante identificar os
impactos jurídicos que essa supressão poderá ocasionar à vida de quem a pleiteia,
bem como de terceiro, considerando que, com a mudança de registros, surge um
novo indivíduo de direitos.
Palavras-chave: Abandono Afetivo; Lei de Registros Públicos; Patronímico;
Supressão.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O Direito ao nome enquanto direito da personalidade
e a promoção da dignidade da pessoa humana 3. Abandono Afetivo: breve
explanação. 4. A supressão do sobrenome à luz da legislação civil e da
jurisprudência: critérios autorizadores. 5. Os prováveis impactos jurídicos da
supressão do sobrenome. 6. Conclusão. 7. Referências.
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INTRODUÇÃO
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A Constituição da República Federativa do Brasil disciplina no Art. 229 o
dever de assistência dos pais para com os filhos menores na infância (BRASIL, 1998).
A jurisprudência dos tribunais superiores, em algumas decisões, entendeu que o
descumprimento dessa obrigação instituída constitucionalmente por parte dos pais
poderá ensejar o dever de indenizar o filho, visando a possível “compensação” do
dano ocasionado por sua ausência. É o que a doutrina denomina de abandono

afetivo[2].
Em algumas das ações que tratam do tema, identificou-se que, além do
pedido de reparação civil por abandono afetivo, o filho lesado pleiteava a supressão
do sobrenome do respectivo genitor do seu registro de nascimento. A pretensão
demonstra o anseio do filho de não mais carregar um sobrenome que remeta às
suas angústias familiares e, especialmente, que não corresponde à sua realidade
familiar.
5

Sucede que este anseio não encontra amparo na Lei nº 6.015 de 1973 – Lei
de Registros Públicos - que é taxativa ao prever as hipóteses de alteração nos
registros civis, bem como, encontra como obstáculo o princípio da imutabilidade
do nome, amplamente utilizado pelos tribunais para fundamentar o indeferimento
dos pedidos de alteração do nome. Assim, a identificação da plausibilidade do
pedido de supressão do sobrenome do genitor fundado no abandono
afetivogerado ao filho constitui tema atual e relevante e necessitou de um estudo
mais aprofundado.
A pesquisa foi realizada utilizando o método lógico-dedutivo, que tornou
possível, inicialmente, a identificaçãoda plausibilidade do pedido de supressão do
sobrenome à luz da Lei de Registros Públicos, bem como, identificar os critérios
adotados pela jurisprudência para pautar o julgamento desse pedido. Por fim, foi
possível elucidar os principais impactos jurídicos que a supressão do sobrenome
poderá ocasionar para o filho, bem como para terceiros.
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1. O DIREITO AO NOME ENQUANTO DIREITO DA PERSONALIDADE E A
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PROMOÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
O Código Civil de 2002 trata, a partir do Capítulo II do seu primeiro livro,
dos direitos da personalidade. Para Gagliano e Pamplona Filho (2017, p. 67) a
existência de um capítulo próprio para tratar desses direitos demonstrou uma
inovação do Código Civil e também uma evolução, pois deixou o caráter
essencialmente patrimonial predominante do código de 1916 e passou a se
preocupar com o indivíduo, em conformidade com o que preceitua a Constituição
de 1988.
Na visão dos autores supracitados os direitos da personalidade são
“aqueles que têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em
si e em suas projeções sociais” (2017, p. 67). São caracterizados como direitos
indisponíveis,
inalienáveis,
vitalícios,
intransmissíveis,
extrapatrimoniais,
irrenunciáveis, imprescritíveis e oponíveis contra todos. Entre esses direitos, está o
direito ao nome, elencado no Art. 16 do Código Civil.
O vocábulo “nome” disposto no artigo supracitado refere ao nome
completo, composto pelo prenome e o sobrenome. É considerado um dos
principais elementos de identificação e particularização do indivíduo na sociedade.
Para Gonçalves (2017, p. 157) o nome é o sinal exterior capaz de identificar
o indivíduo em família e na sociedade. Loureiro (2017, p. 166) o compara com uma
etiqueta que é colocada sobre cada pessoa e reforça:
O nome é o sinal que identifica e individualiza a pessoa
no
grupo
familiar
e na sociedade. A pessoa recebe o nome já ao nascer, que o
acompanha até sua morte. Até mesmo depois da morte o
nome da pessoa continua a ser lembrado e evocado pelas
pessoas que com ela tiveram contato ou por aquelas que
tiveram conhecimento de suas atividades, de suas obras. Toda
e qualquer pessoa pratica os atos da vida civil sob o nome que
lhe é atribuído e que é enunciado em seu registro de
nascimento. Daí a importância e a obrigatoriedade do assento
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de nascimento, costumeiramente chamado de primeiro ato
de cidadania e, por isso mesmo, gratuito por determinação
legal. (LOUREIRO, 2017, p. 168)
O estudo acerca dos elementos do nome aponta a existência de um aspecto
público e um individual.
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O aspecto público se caracteriza pelo interesse do Estado de que as pessoas
sejam corretamente identificadas na sociedade pelo seu nome. Assim, o Estado
vale-se da Lei 6.015/73 - Lei de Registros Públicos - para disciplinar o uso do nome,
expressando a possibilidades de alterações e proibindo o uso de prenomes que
exponham o indivíduo ao ridículo.
Já o aspecto individual, abrange o poder que o indivíduo dispõe de usar e
defender o seu nome da usurpação de terceiros e exposição ao ridículo.
Vale observar que, até alcançar esse patamar de direito da personalidade a
natureza jurídica do nome foi, por bastante tempo, debatida entre os doutrinadores.
5
Entre as diversas teorias, destacam-se
a da propriedade, negativista e a do sinal
distintivo revelador da personalidade. Esta última defendida por Washigton de
Barros Monteiro e Louis Josserand.
Os doutrinadores que defendiam a natureza jurídica do nome como um
direito de propriedade sustentavam que ele era uma forma de propriedade que
tinha como titular a família ou seu portador (GONÇALVES, 2017, p. 159). Ocorre que
a teoria foi refutada, pois em comparação com as características dos direitos da
propriedade, como a prescrição e o caráter patrimonial, verificou-se a
incompatibilidade com o direito ao nome, que é inalienável e possui natureza
extrapatrimonial.
A teoria negativista, aceita por grandes civilistas como Savigni, Lhering e
Clóvis Beviláqua, inovou entendendo que o nome o nome não possui o caráter de
direito e, portanto, não merecia tamanha proteção jurídica. Por óbvio, entende-se
porque foi refutada.
Teoria muito semelhante à negativista foi a apontada por Brandelli (2012,
p. 42), denominada Teoria da Polícia Civil. Essa teoria também nega a existência de
um direito ao nome, todavia, atribui-se ao nome apenas uma obrigação ou
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imposição pública. Nesse sentido, ressalta que na verdade não existe direito
subjetivo ao nome, senão que há uma obrigação ao nome. Vejamos a explicação
do referido doutrinador:
A lei não faculta às pessoas a possibilidade de ter ou não
um nome, mas impõe a obrigatoriedade deste signo de
identificação, e estabelece tal obrigatoriedade não com vista
ao interesse particular das pessoas, mas com vistas ao
interesse da coletividade. (...) Para os adeptos deste
pensamento, o nome é uma obrigação, mais do que o objeto
de um direito; é forma coativa, de designação dos indivíduos.
(BRANDELLI, 2012, p. 42)
Até se consolidar a teoria do nome como um direito da personalidade, várias
teorias a respeito da sua natureza jurídica foram surgindo. Esse debate foi encerrado
quando da inserção do nome no Código Civil no capítulo destinado aos Direitos da
Personalidade, não restando qualquer dúvida acerca da sua natureza jurídica.
Muito mais que um instrumento capaz de individualizar o homem diante
da sociedade, o nome também é uma das formas de concretização da dignidade
da pessoa humana, notada tanto ao assegurar ao indivíduo o direito de possuir um
nome, bem como, por impor regras a respeito da formação do nome, vedandoa
utilização de nomes que remetam esse indivíduo ao ridículo. Nesse sentido,
posiciona-se Brandelli:
A dignidade da pessoa humana é princípio basilar do
ordenamento jurídico, o qual tem o condão de proporcionar
o amplo desenvolvimento da personalidade humana em sua
plenitude, tanto no aspecto material quanto no psicológico,
devendo ser observado por todo o ordenamento jurídico.
(BRANDELLI, 2012, p.58)
Assim, conclui-se que, diferente do que foi defendido em teorias pretéritas,
o nome é um direito da personalidade e o seu portador tem o direito de possuí-lo
e defendê-lo contra usurpações e exposições.
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Também é possível constatar que a consagração do direito ao nome como
um direito da personalidade possibilitou uma maior compatibilização do instituto
com a atual Constituição e, por isso, tem ampla relação com um dosprincípios
basilares da CFRB/88, o da Dignidade da Pessoa Humana.
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É justamente por assegurar a promoção da dignidade da pessoa que o nome
possui a proteção do Estado, que impõe regras para a sua escolha e modificação,
estas dispostas da Lei de Registros Públicos – Lei 6.015/1973.
Por fim, vale pontuar que é a busca pela efetivação da dignidade do
indivíduo abandonado afetivamente pelo pai o principal fundamento constitucional
que pauta os pleitos de supressão do patronímico, objeto de estudo desse artigo.
2. ABANDONO AFETIVO: BREVE EXPLANAÇÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe, no
bojo de mudanças significativas para o ramo do direito, a consagração de
vários princípios considerados norteadores para o direito de família,
destacando-se entre eles o5 princípio da Afetividade.
A instituição desse princípio no ordenamento jurídico pátrio,
associado a diversos outros dispositivos legais, possibilitou o reconhecimento
do Abandono Afetivo dos pais como elemento causador de dano ao filho,
sendo possível a sua reparação.
Dias (2016, p. 84) assevera a relevância do princípio da afetividade
para as construções familiares atuais, apontando que o conceito atual de
família utiliza-se do afeto como elemento agregador, exigindo dos pais o
dever de criação e educação dos filhos, a fim de assegurar o seu
desenvolvimento pleno e evitar que o sentimento de dor e abandono reflitam
negativamente em sua personalidade.
O termo affectio societatis, muito utilizado no direito
empresarial, também pode ser utilizado no direito das
famílias, como forma de expor a ideia da afeição entre duas
pessoas para formar uma nova sociedade: a família. O afeto
não é somente um laço que envolve os integrantes de uma
família. Também tem um viés externo, entre as famílias, pondo
humanidade em cada família. (DIAS, 2016, p. 84).
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Outros dispositivos legais unem-se ao princípio supramencionado
para reforçar os deveres de atenção, cuidado e assistência que recaem sobre
os pais em relação aos seus filhos. Podem ser elencados como primordiais os
Art. 225 e 227 da Constituição da República Federativa do Brasil, bem como
o Art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que instituiu o direito que
toda criança tem de ser criado no seu seio familiar, observadas as situações
excepcionais (BRASIL, 1990).
O descumprimento desses deveres legalmente impostos aos pais
poderá configurar o abandono afetivo do filho, e, por conseguinte, o dever
de indenizá-lo pelo dano causado. Trata-se de uma realidade já conhecida
pelos tribunais superiores, visto que, diversas ações de reparação civil por
dano moral fundadas no abandono afetivo já foram julgadas. Na doutrina, o
tema ainda divide opiniões.
Morais e Teixeira (2016) destacam-se ao defender a possibilidade
utilizando como fundamento a força do vínculo de solidariedade familiar:
Na relação parental, o vínculo de solidariedade familiar é
o mais forte que há, e por isso, sua violação, bem como a da
integridade psicofísica das crianças e adolescentes, poderá
dar azo ao dano moral quando tiver havido abandono moral
por parte de genitor biológico e ausência de figura parental
substituta. (MORAIS e TEIXEIRA, 2016, p. 126)
Jafet (2016, p. 15) ressalta que por muito tempo entre os
doutrinadores difundiu-se a equivocada ideia de que não seria possível punir
o genitor que abandonou moralmente o filho utilizando-se o fundamento de
que não se pode obrigar ninguém a amar, devendo o direito “respeitar o livre
arbítrio das pessoas em suas trocas afetivas no âmbito das relações familiares”
(JAFET, 2016, p. 15).
Todavia, a Ministra do Superior Tribunal de Justiça Nancy Andrighi,
ao proferir o seu voto no julgamento do Recurso Especial nº 1.159.242 – SP
(2009/0193701-9), entendeu de forma diversa, fazendo a devida distinção
entre o dever de cuidar, extraído do dispositivo legal, e o de amar:
(...) Alcançando-se, no entanto, o cuidado à categoria de
obrigação legal supera-se o grande empeço sempre
declinado quando se discute o abandono afetivo – a
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impossibilidade de se obrigar a amar. Aqui não se fala ou se
discute o amar e, sim, a imposição biológica e legal de cuidar,
que é dever jurídico, corolário da liberdade das pessoas de
gerarem ou adotarem filhos. (...) O cuidado, distintamente, é
tisnado por elementos objetivos, distinguindo-se do amar
pela possibilidade de verificação e comprovação de seu
cumprimento, que exsurge da avaliação de ações concretas:
presenças, contatos, mesmo que não presenciais; (...) Em
suma, amar é facultado, cuidar é dever. (Grifo do texto). (STJ,
2012, s/p)
A referida decisão, apesar de ainda dividir opiniões, formou um
precedente que garantiu o seguimento dessa linha de pensamento em
diversas outras decisões pelos tribunais do país.
Nesse mesmo sentido reforça Araújo:
Não se tratar de uma imposição jurídica de amar, mas
imperativo judicial da possibilidade da construção do afeto
entre pais 5e filhos, por meio da convivência, da proximidade
do ato de educar, na qual é instalada a referência paterna
como garantidora da integridade psicofísica que faz parte da
dignidade dos filhos ainda crianças e adolescentes.
(ARAÚJO, 2015, p. 16)
Dias (2016, p.164) se posiciona acerca do tema defendendo que a
convivência dos pais com os filhos não é um direito, mas um dever, principalmente
no contexto atual onde se passou a falar em paternidade responsável. A Autora
conclui o seu raciocínio alertando que o distanciamento entre pais e filhos pode
gerar sequelas emocionais que poderão produzir efeitos pelo resto da vida.
Gagliano e Pamplona Filho (2017, p. 859) ressaltam que a matéria ainda
ensejará discussões, todavia, é possível que a segurança jurídica almejada para a
questão possa ser obtida com a consagração no direito positivo do afeto como
um bem jurídico cuja violação caracterize ato ilegal. Válido lembrar que, na visão
dos autores supracitados, “dinheiro nenhum efetivamente compensará a ausência,
a frieza, o desprezo de um pai ou de uma mãe por seus filhos, ao longo da vida”
(p. 753).
O que se vislumbra é que o dano que a ausência do genitor causa ao filho
é um dano que produz efeitos permanentes na personalidade do indivíduo. Ainda
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que a indenização pleiteada não traga de volta o afeto, o carinho e o cuidado
almejado pelo filho, exerce o seu caráter pedagógico, que tem por fim
desestimular, inibir, o genitor de uma nova prática.
3. A SUPRESSÃO DO SOBRENOME À LUZ DA LEGISLAÇÃO CIVIL E DA
JURISPRUDÊNCIA: CRITÉRIOS AUTORIZADORES
Como já mencionado em títulos anteriores, o nome civil, compreendido
pelo prenome e sobrenome, é intransmissível e irrenunciável e compõe o rol de
direitos dapersonalidade, nos termos da legislação civil (BRASIL, 2002).
Por ser responsável por identificar e individualizar o ser humano, tem
proteção especial assegurada pela Constituição da República Federativa do Brasil,
pelo Código Civil, bem como pela Lei de Registros Públicos – Lei 6.015/1973- em
diversos dos seus dispositivos.
O sobrenome, também denominado nome de família ou patronímico, tem
por finalidade expressar a origem familiar do indivíduo.
Por deter toda essa importância para o indivíduo e para a sociedade, em
regra, o nome civil é imutável, todavia, diversas situações jurídicas constituem
exceção e possibilitam que se postulea sua alteração. Essas exceções à
imutabilidade do nome estão expressas na Lei 6.015/1973, mas em sua maioria são
resultado de uma flexibilização no posicionamento dos tribunais superiores, notada
em diversos dos seus julgados.
O melhor exemplo dessa flexibilização do entendimento jurisprudencial
acerca do caráter imutável do nome é a possibilidade de alteração do prenome e
gênero[3] no registro civil das pessoas transexuais independente de cirurgia de
redesignação sexual. Trata-se de posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento da ADI 4.275 e demonstra uma atenção à realidade social
do indivíduo, sem limitação à literalidade e abstrativismo legal.
No que tange o entendimento da legislação civil, ela por si só é resistente
quanto à possibilidade de supressão de sobrenomes no registro civil. É o que se
infere da leitura do art. 56 da Lei de Registros Públicos:
Art. 56 O interessado, no primeiro ano após ter atingido
a maioridade civil, poderá, pessoalmente ou por procurador
bastante, alterar o nome, desde que não prejudique os
apelidos de família, averbando-se a alteração que será
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Tal impossibilidade pode ser atribuída a gama de princípios que protegem
o nome, destacando-se entre eles o da imutabilidade.
Desse ponto, resta patente a impossibilidade de supressão pautada
apenas na legislação, todavia, não se pode afastar a possibilidade de discussão da
questão na esfera judicial, eis que já existem precedentes que embasam a
pretensão de supressão de sobrenome, sobretudo quando motivada pelo
abandono afetivo.
Schreiber (2014, p.192) entende que a vedação trazida no art. 56 da Lei de
Registros Públicos não deve ser tida de maneira absoluta, e ainda defende que o
rol de possibilidades de alteração trazido pela legislação deve ser exemplificativo,
devendo também abranger o sobrenome.
Nesse contexto, tanto quanto o prenome, o sobrenome deve
ser tido como modifica?vel sempre que puder impor risco ao
pleno desenvolvimento da personalidade, seja por expor seu
titular ao ridi?culo, seja por razo?es atinentes a? realizac?a?o
5
familiar ou a? seguranc?a do indivi?duo, como no caso de
testemunha que altera seu nome para escapar a ameac?a ou
coac?a?o criminosa. Tais hipo?teses, ja? insculpidas na Lei de
Registros Pu?blicos (arts. 57 e 58), devem ser vistas como
meramente exemplificativas das situac?o?es em que o nome
serve de embarac?o ao pleno desenvolvimento da
personalidade, na?o podendo o Poder Judicia?rio deixar de
considerar outras situac?o?es manifestadas em concreto.
(SCHREIBER, 2014, p. 192)
Apesar de ter sido julgada pelos tribunais superiores do país, tal
matéria ainda não possui entendimento pacificado, havendo julgamentos
favoráveis e desfavoráveis a pretensão do filho. É o que se extrai dos julgados
infratranscritos:
RECURSO ESPECIAL Nº 1.304.718 - SP (2011/0304875-5)
RELATOR: MINISTRO PAULO DE TARSO SANSEVERINO.
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. REGISTRO CIVIL.
NOME. ALTERAÇÃO. SUPRESSÃO DO PATRONÍMICO
PATERNO. ABANDONO PELO PAI NA INFÂNCIA. JUSTO
MOTIVO. RETIFICAÇÃO DO ASSENTO DE NASCIMENTO.
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INTERPRETAÇÃO DOS ARTIGOS 56 E 57 DA LEI N.º 6.015/73.
PRECEDENTES. 1. O princípio da imutabilidade do nome
não é absoluto no sistema jurídico brasileiro. 2. O nome
civil, conforme as regras dos artigos 56 e 57 da Lei de
Registros Públicos, pode ser alterado no primeiro ano após
atingida a maioridade, desde que não prejudique os apelidos
de família, ou, ultrapassado esse prazo, por justo motivo,
mediante apreciação judicial e após ouvido o Ministério
Público. 3. Caso concreto no qual se identifica justo
motivo no pleito do recorrente de supressão do
patronímico paterno do seu nome, pois, abandonado
pelo pai desde tenra idade, foi criado exclusivamente
pela mãe e pela avó materna. 4. Precedentes específicos do
STJ, inclusive da Corte Especial. 5. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO. [...] (STJ,2015, s/p)
APELAÇÃO CÍVEL – ALTERAÇÃO DE REGISTRO CIVIL –
EXCLUSÃO DE PATRONÍMICO PATERNO – RELAVITIZAÇÃO
DO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE –
AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO – RECURSO DESPROVIDO. I –
O nome do indivíduo é um atributo do direito da
personalidade, utilizado como uma das formas de identificálo na sociedade, trazendo segurança às relações jurídicas. II –
A escorreita identificação da pessoa pelo nome é uma das
formas de se evitar a ocorrência de fraudes e de atos ilegais.
III – A modificação dos registros apenas é admitida em caráter
excepcional, verificada a existência de justo motivo. Portanto,
não tendo sido apresentada razão relevante para a supressão
do patronímico, prevalece a regra da imutabilidade relativa do
nome.(Grifo da Autora). (TJ – MG – AC: 10396150008425001
MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento:
27/09/2016, Câmaras Cíveis / 7ª Câmara Cível, Data de
Publicação: 03/10/2016).
No caso do julgado desfavorável à pretensão de supressão do
patronímico, identificou-se que o indeferimento foi motivado pela “ausência
de justo motivo”. Desse modo, infere-se que um dos critérios primordiais ao
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deferimento da pretensão é a comprovação de que o abandono sofrido
caracteriza motivo plausível para justificar a supressão de um sobrenome.
No caso supramencionado, assim como para alguns tribunais, o
abandono afetivo não constitui motivo suficiente para pautar a supressão de
um sobrenome no registro civil, e algumas vezes é encarado como mero
inconformismo do filho em relação ao mau relacionamento com o pai.
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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RETIFICAÇÃO DE
REGISTRO CIVIL – EXCLUSÃO DE PATRONÍMICO PATERNO –
INCLUSÃO DE PATRONÍMICO DA AVÓ MATERNA –
PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – EXCEÇÕES LEGAIS – NÃO
DEMONSTRADAS – RAZÕES DE FORO ÍNTIMO –
RELACIONAMENTO CONTURBADO COM O GENITOR – NÃO
CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO. 1 – Vigora no
ordenamento jurídico o princípio da imutabilidade relativa do
nome civil, devendo o requerente demonstrar a ocorrência
das exceções legais ao referido princípio, de forma motivada
e razoável,
5 para que seja atendida sua pretensão de
retificação de seu registro civil. 2 – Se os motivos
apresentados na inicial e no recurso não constituem
fundamento bastante para o deferimento do pedido de
modificação
do
registro,
denotando,
apenas,
o
inconformismo subjetivo do autor, tratando-se de mera
insatisfação pessoal em virtude de um histórico de
relacionamento conturbado e sem afeto com seu genitor, não
há que se falar em acolhimento da pretensão. 3 – Recurso não
provido. (TJ-MG – AC: 10074140076527001 MG, Relator Hilda
Teixeira da Costa, Data de Julgamento: 23/05/2017, Câmaras
cíveis/2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2017)
Tal situação demonstra a necessidade de que o abandono afetivo seja
comprovado, não somente alegado pelo indivíduo. Nada mais óbvio, visto
que a mudança pleiteada vai implicar em uma modificação na vida do
indivíduo e nada mais justo que a comprovação de que a manutenção do
sobrenome paterno vai ocasionar a manutenção desse sofrimento.
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Outro critério primordial repousa na necessidade de que o Autor da
pretensão tenha, ao menos, a capacidade de discernimento necessário para
pleiteá-la.
É sabido que o Código de Processo Civil possibilita que o incapaz
possa postular judicialmente quando devidamente representado por seu
representante legal ou curador. Ocorre que, para a demonstração do dano
afetivo sofrido, importante se faz que o filho, que no caso pode ser tratado
como vítima, demonstre a ocorrência de tal dano. Para tanto, é importante
que ele tenha o discernimento suficiente para entender o abandono sofrido
e demonstrar os reflexos desse abandono em sua vida. Nesse sentido,
vejamos o que entenderam os desembargadores da Oitava Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina em julgamento recente da
matéria:
apelação cível. registro civil. ação de retificação de
registro civil. PEDIDO DE SUPRESSÃO do patronímico paterno.
DESCABIMENTO, NO CASO. direito personalíssimo ao nome.
1. Nos termos no art. 16 do Código Civil, o nome da
pessoa, nele compreendido o prenome e o sobrenome,
constitui direito personalíssimo, corolário do princípio da
dignidade da pessoa humana. Por tais razões, inobstante o
disposto na Lei de Registros Públicos acerca da alteração
do nome, no sentido de não se admitir a prejudicialidade aos
apelidos de família, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem reconhecido, em casos excepcionais, a possibilidade de
alteração de nome, inclusive com supressão de apelidos de
família, desde que haja motivação justa e plausível. Para tanto,
conforme o art. 56 da LRP, o interessado poderá requerer a
alteração de seu nome após atingir a maioridade.
2. No caso dos autos, entretanto, não há como se
chancelar a pretendida supressão de patronímico
paterno, haja vista que a requerente é menor impúbere,
contando apenas 03 anos de idade, e certamente não possui
discernimento e maturidade suficientes para compreender a
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extensão e a magnitude do ato de excluir o sobrenome que
identifica um dos seus troncos familiares. Se for o caso,
poderá ela, após o implemento da maioridade, pleitear
motivadamente a alteração de seu nome. O que não se pode
fazer é ceifar prematuramente o direito personalíssimo ao
nome, de titularidade da infante.NEGARAM PROVIMENTO.
UNÂNIME. (TJ-RS – AC: AC 70077339869RS, Relator Luiz
Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 19/07/2018,
Câmaras cíveis/2ª Câmara Cível, Data de Publicação:
23/07/2018)
Nesse exemplo a Requerente era menor impúbere, o que indica que não
possuía condições de identificar e muito menos comprovar o abandono afetivo
sofrido, bem como de compreender a “gravidade” de uma supressão em seu nome.
Tal posicionamento é louvável, pois evita que nessa situação, a alienação parental
prevaleça sobre os interesses do próprio indivíduo.Veja outro julgado acerca do
tema:
5

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO CIVIL. EXCLUSÃO
DO PATRONÍMICO PATERNO FUNDAMENTADO NO
ABANDONO PSICOLÓGICO E MATERIAL. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES DA CORTE. NECESSIDADE, TODAVIA, DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE COMPROVAR AS
ALEGAÇÕES
DA
PARTE
REQUERENTE.
SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA. APELO PROVIDO.(Apelação Cível Nº
70040638918, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 23/11/2011).
Do julgado supratranscrito o que se infere é que a dilação probatória, nesse
tipo de ação, faz-se de extrema necessidade. Tal exigência, de caráter processual,
demonstra-se primordial, visto que, pela especificidade e fragilidade da questão
levada a discussão, a comprovação do abandono afetivo sofrido pode depender de
muito mais que um laudo psicológico, mas, muitas vezes, do depoimento do
próprio Requerente, única pessoa capaz de expressar toda angústia sofrida pelo
abandono do genitor, ou de outras pessoas que possam ter acompanhado a sua
realidade de ausências e sofrimento.
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Para tanto, é importante salientar que, apesar de os procedimentos de
retificação serem processados utilizando-se o procedimento de jurisdição
voluntária, para o caso em que o Requerente invoca o abandono afetivo sofrido
como justo motivo, necessária se faz garantir o contraditório e a ampla defesa do
genitor. É o que se conclui da análise do julgado que segue, do Tribunal de Justiça
da Bahia:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. REGISTROS
PÚBLICOS.JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. RETIFICAÇÃO DE
REGISTROCIVIL. REQUERIMENTO DE RETIFICAÇÃO
NOMINAL
PARAEXCLUSÃO
DE
PATRONÍMICO.
FUNDAMENTAÇÃO
EMABANDONO
AFETIVO.
IMPOSSIBILIDADE DERECONHECIMENTO EM SEDE DE
PROCEDIMENTO
DERETIFICAÇÃO
PELA
VIA DA
JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA,AINDA QUE APENAS PARA
FINS DE ALTERAÇÃO NOMINAL. COGNIÇÃO E
CONTRADITÓRIO LIMITADOS. LEGISLAÇÃO VIADE REGRA
LIMITADORA
DAS
ALTERAÇÕES
NOMINAIS
COMPREJUÍZO DOS APELIDOS FAMILIARES NOS
PROCEDIMENTOSQUE INSTITUI. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.1. A excepcionalidade da alteração nominal
com esteio no art. 57 da Lei deRegistros Públicos deve ser
observada, sobretudo quando se pretende asupressão de
apelidos familiares, consistentes em indispensável elemento
identificador e individualizador. Ademais, é imperioso que se
considere,para fins de apuração da exceção motivadora a que
se refere o art. 57 daLRP, as limitações inerentes à via estreita
da jurisdição voluntária, que,embora permita a manifestação
de interessados e a colheita de depoimentostestemunhais, na
forma dos dispositivos transcritos acima, não garante
aamplitude do contraditório que algumas circunstâncias
requerem. É o casodo pleito retificador para supressão de
patronímico com fundamentado noabandono afetivo.2. Não
se nega que o abandono afetivo tem ganhado cada vez
maisreconhecimento na doutrina e jurisprudência pátria,
mormente – mas nãoapenas – para ensejar pleitos
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indenizatórios contra o causador da lesão deordem
extrapatrimonial. Nesse sentido, uma vez reconhecido o
referidoabandono pela via judicial contenciosa, com
amplo contraditório, inclusiveobservadas as possíveis
implicações das alterações das relações deparentesco daí
decorrentes, óbice não haveria, a priori, para a
retificaçãoregistral a fim de exclusão do sobrenome
paterno, deveras admitida pelajurisprudência em casos
excepcionais. Entretanto, a pretensão doreconhecimento
do abandono afetivo no bojo do procedimento com
esteionos artigos 57 e 109 da LRP, ainda que a única
implicação buscada seja aalteração nominal com
supressão
do
sobrenome
paterno,
encontra
óbiceintransponível nas limitações procedimentais e de
cognição da jurisdição voluntária. (Grifo dos autores).
(Apelação n.º 0524530-71.2015.8.05.0001, Primeira Câmara
Cível, Tribunal de Justiça daBA, Relatora: Desª. Pilar Celia
5
Tobio de Claro,
Julgado em 2016).
Resta demonstrado que a jurisprudência leva em conta critérios bem
específicos para pautar o julgamento dos pedidos de supressão de sobrenome
fundados no abandono afetivo do genitor. Isso se dá pelo cuidado do julgador em
deferir apenas pretensões legítimas, fundadas em justo motivo, bem como para
afastar aqueles que buscam a referida alteração visando fim diverso.
4. OS PROVÁVEIS IMPACTOS JURÍDICOS DA SUPRESSÃO DO SOBRENOME
O nome do indivíduo é a sua marca na sociedade, responsável por
distingui-lo desde a infância. A mudança no nome do indivíduo quando
motivada por uma das hipóteses trazidas na legislação civil pode significar
uma modificação libertadora, capaz de eximir o Autor de ser identificado por
um nome que não o representa ou lhe cause vergonha.
Para o filho abandonado afetivamente pelo genitor, tal mudança tem
um peso diferente, pois o exime de carregar um sobrenome que não o
representa e que constantemente o remete às suas angústias mais íntimas.
É nesse sentido que se posiciona Schreiber (2014, p. 192) ao apontar
que o art. 56 da Lei de Registros Públicos não deve ser tomado de maneira
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absoluta. Para o autor, mesmo que o sobrenome tenha por intuito a
conservação da família, deve prevalecer sobre ela a tutela da pessoa humana.
Claro que na?o se pode admitir que uma pessoa altere
constantemente o seu nome, com o propo?sito de confundir
a sociedade e escapar, por exemplo, a? cobranc?a de di?vidas
ou ao dever de alimentos. Isso porque, diferentemente de
outros direitos da personalidade, “o nome responde a um
interesse que e?, a um so? tempo, pu?blico e individual”. A
garantia social representada pelo nome na?o pode, toda- via,
autorizar o fetichismo da imutabilidade ou impor uma
presunc?a?o de ma?-fe? sobre todo aquele que pretenda
modificar o modo como e? chamado. SCHREIBER (2014, p.
192)
Por outro lado, é necessário refletir sobre os possíveis impactos que
tal mudança poderá ocasionar para o indivíduo que a pleiteia, bem como para
terceiros e para a sociedade em si. Isso porque, a mudança de nome pode
gerar alguns transtornos ao indivíduo.
Pontua-se que tal preocupação pode ser atribuída ao interesse social
que recai sobre o nome. Em capítulos anteriores, foi pontuada a existência de
dois aspectos acerca do nome, que são o público e o particular. Justamente
pela existência desse caráter público, que reflete o interesse da sociedade, é
que se atribui ao nome o caráter imutável.
O primeiro impacto – que na verdade só pode ser considerado
impacto porque é revestido por um processo tido como burocrático – é a
necessidade de o indivíduo que conseguir suprimir o seu sobrenome alterar
o seu nome civil nos bancos de dados públicos, tais como o da Receita Federal
do Brasil, Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) do Ministério da
Previdência Social, Caixa Econômica Federal, Sistema do Ministério do
Trabalho e Emprego, Sistema SUS etc.
Outro possível impacto que pode ser ocasionado em virtude da
supressão do sobrenome, é o surgimento de homônimos. Isso poderá ocorrer
quando o prenome do indivíduo associado ao sobrenome que será mantido
ainda assim resultar em um nome comum.
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Outra situação que poderá servir como alerta é em relação à possibilidade
de que se utilize dessa modificação para fraudar credores ou outra atividade ilícita
correlata. De pronto, se imagina que tal hipótese é improvável, visto que, em
transações mais significativas utilizam-se outros dados como número do Registro
Geral – RG e do Cadastro de Pessoa Física - CPF. Sucede que, de posse da certidão
de nascimento/casamento retificada, o indivíduo poderá retirar novos documentos
com informações diversas.
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Feitas as ponderações supracitadas, exsurge uma preocupação em relação
à insegurança jurídica que o deferimento da supressão de sobrenome fundada em
abandono afetivo do genitor poderá ocasionar.
Interessante mencionar o posicionamento de Schreiberacerca dos riscos
que surgem com as alterações de nome:
Claro que na?o se pode admitir que uma pessoa altere
constantemente o seu nome, com o propo?sito de confundir
a sociedade e escapar, por exemplo, a? cobranc?a de di?vidas
ou ao dever de alimentos. Isso porque, diferentemente de
5
outros direitos
da personalidade, “o nome responde a um
interesse que e?, a um so? tempo, pu?blico e individual”.12 A
garantia social representada pelo nome na?o pode, toda- via,
autorizar o fetichismo da imutabilidade ou impor uma
presunc?a?o de ma?-fe? sobre todo aquele que pretenda
modificar o modo como e? chamado. (SCHREIBER, 2014, p.
192)
Nesse sentido, deve-se mencionar que reflexão similar fora feita à época da
decisão do Supremo Tribunal Federal que permitiu a alteração de nome e sexo dos
transexuais nos registros civis sem a necessidade de cirurgia de redesignação
sexual, bem como, que a alteração pudesse ser feita de maneira administrativa,
bastando que o interessado procurasse o cartório onde foi registrado e apresente
a documentação especificada.
À época da decisão supracitada, vários doutrinadores apresentaram pontos
de vista distintos, principalmente no que tange o risco de utilização de tal
possibilidade para induzir terceiros de boa-fé a erro. Todavia, conforme aponta
Tartuce (2004), no contexto, o transexual deve estar movido pela boa-fé, sob pena
de sua conduta se enquadrar ao conceito de abuso de direito, do art. 187 do Código
Civil de 2002.
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Nesse mesmo contexto, defendeu Gurgel (2009) que não se deve
inviabilizar a alteração do registro de nascimento dos transexuais em função da
proteção do terceiro de boa-fé, diante da presunção de má-fé deles, em virtude do
princípio da eticidade, que funciona como diretriz teórica do Código Civil,
preconizando a boa-fé objetiva, que se supera a qualquer contrato e determina a
ética, honestidade, transparência nas relações.
Apesar da fundamentação embasada no caso dos transexuais, em ambos
os casos trata-se de modificações no nome, independentemente do motivo, sendo
possível, desse modo, presumir-se que os impactos serão similares.
Nesse ponto, o que se espera é que sejam adotadas as medidas
necessárias a fim de evitar prejuízo suposto a terceiros, bem como, que a alteração
no patronímico não seja utilizada para qualquer finalidade ilícita. No entanto, tal
argumento não deverá ser utilizado como fundamento para que haja o
indeferimento da pretensão, eis que o princípio da boa-fé deve prevalecer.
Importante pontuar que a supressão de patronímico não gera a exclusão
da filiação, e, consequentemente, não retira do indivíduo qualquer direito, muito
menos do genitor que o abandonou afetivamente qualquer responsabilidade.
Apesar de o indivíduo retirar do seu assento de nascimento, bem como de demais
documentos o sobrenome que o liga ao genitor, a filiação continua a mesma.
Vale ressaltar também que a supressão do sobrenome não desconstitui o
vínculo biológico e familiar, mas apenas exonera o indivíduo de carregar em seu
nome um registro que não corresponde à sua realidade familiar.
CONCLUSÃO
O dever de assistência dos pais para com os filhos menores na infância é
reconhecido por uma gama de dispositivos legais, destacando-se entre eles a
Constituição da República Federativa do Brasil e o Estatuto da Criança e do
Adolescente. O genitor que não garantiu ao filho na infância o cuidado e afeto
necessários poderá ser demandado em uma ação de reparação civil por danos
morais em virtude do abandono afetivo praticado.
O abandono afetivo tem no afeto o seu elemento central, elemento este
que por muito tempo foi confundido com o amor, dificultando assim o
reconhecimento do abandono afetivo como causador de dano moral.
Após vastas discussões doutrinárias e jurisprudenciais, foi possível
diferenciar o afeto, extraído dos dispositivos legais, do dever de amar. Superadas
tais discussões, concluiu-se que o afeto, para as relações familiares, se resume no
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dever de assistência e cuidado, e que é o dever natural oriundo do vínculo paterno
ou materno.
Por meio desse trabalho foi possível discutir os aspectos legais do direito
ao nome, fazendo um estudo acerca de suas características e da evolução da sua
natureza jurídica. Também, foi possível uma breve análise acerca do abandono
afetivo, tendo por base o entendimento da doutrina acerca desse instituto que,
apesar de recorrente, até então divide opiniões.
A análise da jurisprudência acerca do tema possibilitou a noção de que a
questão não foi pacificada nos tribunais, apesar de existirem posicionamentos
significativos oriundos do Superior Tribunal de Justiça entendendo ser possível tal
reparação quando devidamente demonstrado o abandono sofrido.
No que tange a possibilidade de supressão de sobrenome fundada em
abandono afetivo, identificou-se que a legislação é inflexível quanto a essa
possibilidade. O dispositivo que trata da alteração do nome nos registros civis
apresenta como requisito principal a demonstração de um “justo motivo” para
pautar a pretensão, todavia, apresenta a ressalva de que tal mudança não deve
prejudicar os apelidos familiares, demonstrando assim a rigidez da legislação em
5
relação ao tema.
Sucede que, pela gama de julgados trazidos, identificou-se que a
jurisprudência dos tribunais superiores já se posicionou acerca do tema, ainda que
de maneira não uniforme. Nos julgados em que a demanda foi indeferida, o
julgador invocou o princípio da imutabilidade do nome para pautar a sua decisão
e apontou a necessidade de utilização de “justo motivo” para que esse tipo de
mudança seja autorizada.
Em sentido diverso entenderam outros julgadores apontando que o referido
princípio não deve ser tido como absoluto, e que diante da comprovação do
abandono afetivo sofrido pelo filho, não há porque permitir que ele carregue um
sobrenome que reflita as suas angústias da infância e que não representa a sua
realidade familiar.
Desse julgado e de outros em que foi deferida a pretensão do filho, foi
possível identificar alguns dos critérios utilizados pela jurisprudência para pautar
o deferimento da demanda. Em sua maioria, são critérios de caráter processual.
Entre eles, destaca-se a exigência de que o interessado seja capaz civilmente e
tenha o discernimento necessário para sustentar e comprovar a alegação do
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Outro critério relevante, agora de cunho processual, é a necessidade de fase
de dilação probatória, bem como que seja oportunizado o contraditório do
genitor, o que demonstra a dificuldade de processamento na esfera de jurisdição
voluntária.
Por fim, foram elencados os principais impactos que a supressão do
sobrenome poderá ocasionar ao indivíduo que a pleiteia bem como para terceiros,
ressaltando sempre que a supressão de sobrenome não tem a capacidade de
excluir a filiação, não eximindo o genitor de suas responsabilidades.
O que se conclui por todo o exposto é que, apesar de a Lei de Registros
Públicos não tratar o abandono afetivo como circunstância autorizadora para a
supressão do sobrenome, além de utilizar do princípio da imutabilidade como
princípio basilar para pautar o indeferimento dessas demandas, a jurisprudência já
se posicionou de maneira diversa reconhecendo, em diversos casos, a
possibilidade de supressão do sobrenome fundado no abandono afetivo sofrido.
Para tanto, faz-se primordial a comprovação da ocorrência desse abandono,
bem como que os demais critérios expostos nessetrabalho foram atendidos.
A tarefa se torna dificultosa por ainda não haver um entendimento pacificado
nos tribunais, bem como, por não haver na doutrina uma uniformização acerca
dessa possibilidade, todavia, resta a esperança de que a demanda chegue à
Suprema Corte para que ao final se pacifique um entendimento condizente com a
realidade trazida.
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Resumo: A redução da maioridade penal é um tema atualmente bastante debatido
no Brasil, tendo em vista os altos índices de violência e de crimes ocorridos, uma
vez que muitas das infrações previstas no Código Penal estão sendo praticadas por
crianças e adolescentes, ou seja, por menores. De acordo com o previsto na
Constituição Federal de 1988, aquele que for menor de dezoito anos e praticar uma
infração penal, não será processado e julgado conforme determinado e previsto no
Código Penal, mas sim, será submetido ao que dispõe o Estatuto da Criança e do
Adolescente, que tem possui como punição ao menor, uma medida socioeducativa,
que é cumprida em estabelecimentos educacionais, porém, alguns desses locais são
degradantes tanto quanto um próprio presídio. Existe um grande índice de
criminalidade na sociedade brasileira, que faz com que se haja a necessidade de se
buscar novas alternativas e soluções para diminuição destes índices. Diariamente
surgem discussões sobre as medidas que poderiam ser tomadas para uma melhoria
da segurança pública das pessoas quando algum crime for praticado. Existem
diversas opiniões e reivindicações, favoráveis e contrárias que serão abordadas
neste artigo, quando um ato ilícito é cometido por um menor de 18 anos de idade
ou com a participação do mesmo, principalmente se o crime for divulgado na mídia
gerando grande comoção. A pesquisa deste artigo será realizada através de revisão
bibliográfica e análises de doutrinas e leis existentes sobre o tema escolhido.
Palavras-Chave: Maioridade. Crime. Responsabilidade. Imputabilidade. Estatuto da
criança e do adolescente.
Sumário: INTRODUÇÃO. 1. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 2.DA
MAIORIDADE
PENAL,
IMPUTABILIDADE
E
CULPABILIDADE.
2.1
Da
imputabilidade. 2.2 Da imputabilidade. 2.3 Da culpabilidade. 2.4 A menoridade
como causa de exclusão da culpabilidade. 3. DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS. 4.
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A redução da maioridade penal é um tema que tem sido bastante
discutido no Brasil, uma vez que o número de jovens menores de 18 anos
envolvidos na criminalidade aumenta diariamente.
Atualmente no Brasil a maioridade penal vem a partir dos 18 anos, antes
disso o menor que cometer um crime será julgado de acordo com a Lei n°
8.069/1990, chamada de Estatuto da criança e adolescente, podendo o menor ser
punido com medidas socioeducativas que serão realizadas em estabelecimentos
educacionais e não em presídios.
A Constituição Federal (BRASIL, 1988) em seu artigo 228, determina que
os menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis e estão sujeitos às
normas de uma legislação especial.
Alguns doutrinadores acreditam que através de uma emenda
5
constitucional, pode ocorrer a mudança
do disposto no artigo 228 da Constituição,
pois o mesmo encontra-se previsto no capítulo da família, da criança, do
adolescente e do idoso, e não no capítulo destinado aos direitos e garantias
individuais. Para outros doutrinadores, a mudança do artigo 228 não seria possível,
uma vez que existe um entendimento pacífico de que além do previsto no artigo 5º
da Constituição Federal, ainda existem outros artigos prevendo direitos e garantias
individuais. (PEREIRA, 2011)
Conforme ensina Mirabete (2011) o sistema penal brasileiro adotou o
caráter puramente biológico, não se levando em consideração o desenvolvimento
mental do menor, que não se sujeita às penas previstas no Código Penal, mesmo
que plenamente capaz. Para a lei penal, o menor de dezoito anos ainda não possui
capacidade plena para agir de acordo com as normas da vida social.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990), de acordo com
o previsto em seu artigo 2º, diferencia criança e adolescente, considerando criança
aquela pessoa com idade de até 12 (doze) anos incompletos e adolescente aquele
com idade entre 12 (doze) e 18 (dezoito) anos incompletos.
A vontade do Estado e da sociedade é de ver todos os criminosos
independentemente de idade ou condições financeiras pagando pelos seus crimes
praticados como medida de inteira justiça.
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O Estatuto da criança e do adolescente (BRASIL, 1990) tem regimes
interessantes, como por exemplo, a orientação e apoio sócio familiar, para ajudar
em políticas familiares. É necessário que os dirigentes municipais, os atuantes do
conselho tutelar que ao iniciarem suas redes locais de atendimento, considerem
que a família é a primeira e a mais básica circunstância a concorrer para o
desenvolvimento, a sobrevivência e a integridade das crianças e adolescentes.
A desigualdade social existente no Brasil é um dos motivos existentes
para o aumento da criminalidade, mas não se pode associar a pobreza com a prática
de crimes. Existem pessoas que vivem nas comunidades mais miseráveis do país, e
que trabalham e são honestas, não tendo qualquer tipo de participação no mundo
do crime e da violência.
A criminalidade, a corrupção e a falta de ética estão ligadas a um fator
cultural do Brasil, que vai muito além da punição dos jovens, diz respeito ao adulto
que muitas vezes influencia tais jovens a entrar para o mundo do crime,
independente se é rico ou pobre.
Os adolescentes por muitas vezes também são vítimas, pois são usados
por criminosos maiores de idade para cometer delitos, pois sabem que os prejuízos
serão menores em caso de punição.
A discussão sobre uma possível redução da imputabilidade penal é
lembrada todas as vezes que a mídia e os meios existentes de comunicação
noticiam crimes que envolveram a autoria ou a participação de menores.
1. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
No sistema jurídico brasileiro, conforme já citado anteriormente, a
maioridade penal ocorre aos 18 anos, pois o critério utilizado é o biológico que
presume a incapacidade de entendimento e vontade da criança ou do jovem com
idade menor de 18 anos em cometer algo definido como crime, por essa razão, os
menores são submetidos a uma legislação especial, sendo está o Estatuto da
Criança e do Adolescente.
O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de normas do
ordenamento jurídico que possuicomo objetivo a proteção integral da criança e do
adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. O
Estatuto é considerado o marco legal e regulatório dos direitos humanos de
crianças e adolescentes, é a lei que cria condições de exigibilidade para os direitos
da criança e do adolescente, que estão definidos no artigo 227 da Constituição
Federal.
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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.
Em seu artigo 1º, o ECA define-se como uma lei que dispõe sobre
a proteção integral à criança e ao adolescente. No artigo 4º, o Estatuto ressalta
ainda que é um dever de todos – família da comunidade, sociedade e poder público
– assegurar a efetivação dos direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes.
Isto é, os direitos referentes à vida, à educação, à alimentação,à saúde,ao lazer, ao
esporte, à profissionalização e à proteção ao trabalho, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar (seja família natural ou substituta) e
comunitária.
No capítulo destinado à profissionalização e à proteção ao trabalho, o
ECA traz determinações gerais para a garantia dos direitos dos mais jovens, já que
as especificações são dadas por5 outras leis, como a Lei de Aprendizagem e CLT.
Mesmo assim, é taxativo ao proibir qualquer forma de trabalho para brasileiros com
menos de 14 anos.
Ele também reafirma a orientação constitucional ao permitir o trabalho
para adolescentes a partir dos 14 anos, na condição de aprendiz. A Constituição
permite o trabalho para adolescentes a partir dos 16 anos, mas sob algumas
condições especiais. Os trabalhos noturnos, insalubres e perigosos, por exemplo,
são vedados.
Além direitos fundamentais, o Estatuto apresenta também
determinações para a prevenção a qualquer ameaça ou violação direitos das
crianças e adolescentes. E dispõe sobre temas como informação, cultura, esportes,
lazer, diversões e espetáculos, produtos serviços e até temas como a autorização
para viajar.
A lei ainda orienta toda a política de atendimento para os mais jovens,
incluindo esforços dos governos e da sociedade civil nas esferas da União, do
Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. Ela caracteriza as entidades de
atendimento e até fala sobre a fiscalização sobre esses atores.
Em casos de violação de direitos, o ECA apresenta as medidas de
proteção para as crianças e adolescentes brasileiros. E, nos casos em que eles
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praticam atos infracionais, a lei orienta os direitos individuais, as garantias
processuais, as medidas socioeducativas aplicáveis, além das possibilidades de
remissão e das medidas destinadas aos pais e responsáveis.
São também orientadas as atuações do Conselho Tutelar, do Ministério
Público, dos juízes de infância e juventude, dos advogados que atuam com o tema.
E regulamenta os mecanismos da Justiça relativos à proteção dos brasileiros com
menos de 18 anos, incluindo os procedimentos judiciais.
2. A MAIORIDADE PENAL, IMPUTABILIDADE E CULPABILIDADE
2.1 Maioridade penal
Maioridade penal é a idade mínima que uma pessoa pode ser julgada
criminalmente por seus atos como um adulto. (LENZI, 2019).
De acordo com Plácido, o termo menor pode ser definido da seguinte
forma:
Derivado do latim minor, gramaticalmente é, como
adjetivo, comparativo de pequeno. No sentido técnicojurídico, empregado como substantivo designa a pessoa que
não tenha ainda atingido a maioridade, ou seja, não atingiu a
idade legal para que se considere maior e capaz. Menor é a
pessoa que não atingiu a idade legal para a maioridade, sendo
assim, considerada incapaz ou isenta de responsabilidade
para praticar atos regulados pela idade legal. (Plácido, 2009,
p.420).
Conforme já fora abordado neste artigo, o critério para definição de
maioridade penal adotado pelo Estatuto da criança e do Adolescente, pelo Código
Penal e pela Constituição Federal é o critério biológico que presume a incapacidade
de entendimento e de vontade da criança com idade até 12 anos ou do jovem com
idade superior a 12 e menor de 18 anos, em cometer algum fato criminoso, ficando
assim sujeitos a uma legislação especial, qual seja o Estatuto da criança e do
adolescente.
2.2 Da imputabilidade
De acordo com o determinado nos artigos 228 da Constituição Federal
de 1988, artigo 27 do Código Penal Brasileiro de 1940 e artigo 104 da Lei n° 8069/90
Estatuto da Criança e do Adolescente, a imputabilidade penal é fixada aos 18 anos.
Art. 228. São penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos, sujeitos às normas da legislação especial.
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Art. 27 - Os menores de 18 (dezoito) anos são
penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas
estabelecidas na legislação especial.
Art. 104. São penalmente inimputáveis os menores de
dezoito anos, sujeitos às medidas previstas nesta Lei.
A imputabilidade penal aos 18 anos prevista na Constituição Federal de
1988, consiste em uma garantia fundamental dada às crianças e aos adolescentes,
uma vez que estes estão passando por uma condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento, não devendo assim, serem responsabilizados penalmente pela
prática de qualquer tipo de ato infracional. Por essa razão, considera-se o disposto
no artigo 228 da Constituição Federal como um dispositivo inatingível por qualquer
tipo de alteração. (PEREIRA, 2011)
De acordo com Plácido (2009, p.280) o termo imputabilidade é derivado
de imputar, do latim imputare, que significa aplicar,levar em conta, atribuir, ou seja,
exprime a qualidade do que é imputável.
Nucci (2009) explica que a imputabilidade penal é um conjunto das
condições pessoais que envolvem inteligência e vontade, que permitem ao agente
5 ou ilícito do fato. A sanidade mental e maturidade
ter entendimento do caráter lícito
do agente são o binômio necessário para formação das condições pessoais do
imputável. Se o agente não possuir aptidão para entender a diferença entre o que
é certo e o errado, não terá tal compreensão de seus atos e assim, em um momento
ou outro, acabará praticando um fato típico e antijurídico sem que possa por isso
ser censurado, ou seja, sem que possa sofrer juízo de culpabilidade.
Desta forma, de acordo com Jesus (2010, p.513) o inimputável é aquele
quetiver desenvolvimento mental incompleto ou retardado ou sofrer de doença
mental, não possuindo assim no momento da prática do fato capacidade para
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento.Por essa razão, o inimputável não comete crime. O imputável é o
sujeito mentalmente bem, em sã consciência e desenvolvido, que possui
capacidade para entender o caráter ilícito do fato e de agir de acordo com esse
entendimento. (OLIVEIRA NETO, 2011 apud JESUS, 2010)
Não se pode confundir imputabilidade com responsabilidade penal, uma
vez que a responsabilidade penal corresponde às consequências jurídicas oriundas
da prática de uma infração. A responsabilidade é a obrigação que alguém tem de
arcar com as consequências jurídicas advindas após a prática de um crime. A
responsabilidade depende da imputabilidade do indivíduo, uma vez queo agente
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não pode ser responsabilizado criminalmente, senão possuir capacidade para
entender, tampouco consciência de sua antijuridicidade e querer executá-lo. (JESUS,
2010)
De acordo com a teoria da inimputabilidade moral, conhecida como
livre-arbítrio, o homem é um ser livre e inteligente, que pode escolher entre o bem
e o mal, entre o errado e o certo, e por isso a ele se pode atribuir a responsabilidade
pelos atos ilícitos que vier a praticar. Tal atribuição é chamada de imputação, de
onde provém o termo imputabilidade, elemento da culpabilidade. Imputabilidade
é, assim, a aptidão para ser culpável. (MIRABETE, 2006).
2.3 Da culpabilidade
A culpabilidade é um dos institutos mais polêmicos da teoria do delito.
Muito embora apareça em variados dispositivos, não foi conceituada no Código
Penal, gerando discussões acerca de sua posição sistemática, ou seja, como
integrante do conceito de crime ou não, e de suas funções. A ausência de
uniformidade no tratamento da culpabilidade termina por dificultar o cotidiano do
operador do direito e sua conclusão acerca da responsabilização do agente.
(CASTRO, 2013)
O doutrinador Mirabete (2008) explica os elementos da culpabilidade ao
dizer que, haverá culpabilidade se o sujeito de acordo com suas condições psíquicas
no momento do fato podia estruturar sua consciência e vontade de acordo com o
direito (imputabilidade) se estava em condições de compreender a ilicitude de sua
conduta (possibilidade de conhecimento da ilicitude); se era possível exigir, nas
circunstâncias, conduta diferente daquela do agente (exigibilidade de conduta
diversa). De modo que, diante de uma conduta ilícita é necessário verificar se há
culpabilidade, ou seja, se estão presentes todos os elementos necessários, pois
inexistindo um deles, não haverá culpabilidade, não podendo então se falar em
imposição de pena. (OLIVEIRA NETO, 2011 apud MIRABETE, 2008).
Nucci (2009), define a culpabilidade como um juízo de reprovação social,
incidente sobre o fato e seu autor, devendo o agente ser imputável, atuar com
consciência potencial de ilicitude, bem como possuir a possibilidade e a
exigibilidade de atuar de outro modo.(OLIVEIRA NETO, 2011 apud NUCCI, 2009).
2.4 A menoridade como causa de exclusão da culpabilidade
De acordo com Jesus (2010, p.515) a inimputabilidade é a incapacidade
do agente para apreciar o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com
essa apreciação. Se a imputabilidade compreende a capacidade de entender e de
querer, pode estar ausente porque o indivíduo, por questão de idade, não alcançou
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determinado grau de desenvolvimento físico e psíquico, ou porque existe em
concreto uma circunstância que a exclui.
A imputabilidade é a regra, já a inimputabilidade é a exceção.
São causas da exclusão da imputabilidade: o desenvolvimento mental
retardado, o desenvolvimento mental incompleto, a doença mental, e a embriaguez
completaproveniente de caso fortuito ou força maior. Tais causas excluem também
a culpabilidade. (OLIVEIRA NETO, 2011 apud JESUS, 2010)
O desenvolvimento mental incompleto pode ser definido como a
ausência de maturidade psicológica para compreender as regras da civilização.
Os artigos26 e 27 do Código Penal Brasileiro de 1940 dispõem que:
Art. 26 - É isento de pena o agente que, por doença mental
ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao
tempo da ação ou da omissão, inteiramente incapaz de
entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de
acordo com esse entendimento.
Artigo 27: Os menores de 18 (dezoito) anos são
penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas
5
estabelecidas na legislação especial.
Dessa forma, observa-se que a menoridade penal está abrangida pela
expressão “desenvolvimento mental incompleto” prevista no caput do artigo 26 do
Código Penal Brasileiro.
3. DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
No artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 1990)
estão previstas as medidas socioeducativas existentes, quais sejam:
Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a
autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as
seguintes medidas:
I - advertência;
II - obrigação de reparar o dano;
III - prestação de serviços à comunidade;
IV - liberdade assistida;
V - inserção em regime de semi-liberdade;
VI - internação em estabelecimento educacional;
VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.
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§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a
sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade
da infração.
§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será
admitida a prestação de trabalho forçado.
§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência
mental receberão tratamento individual e especializado, em
local adequado às suas condições.
As medidas possuem natureza predominantemente pedagógica,
circunstância que deve ser sempre observada durante sua aplicação e execução. As
medidas socioeducativas não são penas, e, por essa razão, não se somam. Caso um
adolescente tenha contra si aplicadas medidas socioeducativas da mesma natureza
as penas deverão ser unificadas quando de sua execução, normalmente pelo prazo
da mais extensa.
A advertência significa o mesmo que admoestação, observação, aviso,
adversão. A medida de internação, de acordo com os princípios da brevidade e da
excepcionalidade (art. 121 do ECA), apenas deve ser aplicada em casos de infrações
graves, sendo estas: de acordo com o artigo 122, l, do Estatuto da Criança e do
Adolescente, os crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça
contra pessoa, tais como: homicídio, roubo, extorsão mediante sequestro; artigo
122, II, do ECA aquelas cometidas de forma reiterada, por exemplo, crime de tráfico
de entorpecentes, furtos; e ainda conforme o artigo 122, III do ECA, diante de
reiterado e injustificável descumprimento de medida socioeducativa antes aplicada
(internação-sanção).
A internação é aplicada por tempo indeterminado, respeitado o limite de
03 anos, conforme previsto no artigo 121, § 3° do ECA. Referido artigo em seu § 5°
determina que a liberação do preso será compulsória quando completar vinte e um
anos de idade.
A internação provisória tem prazo máximo de 45 dias, dentro do qual
deve ser prolatada a sentença no processo de conhecimento.
Nas localidades onde não houver unidade adequada internação
(provisória ou já decorrente de sentença), admite-se conforme prevê o artigo 185,
§ 2° do ECA, a permanência do adolescente em cela separada das destinadas a
maiores, pelo prazo máximo de cinco dias dentro do qual deve ser providenciada
remoção a unidade própria à permanência de adolescentes, garantidos os direitos
expressos no artigo 124 do ECA.
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O prazo da internação-sanção não pode superar três meses e se durante
o curso do cumprimento de medidas em meio aberto, ou semi-liberdade, sobrevêm
aplicação de internação, as primeiras serão absorvidas pela internação, devendo ser
extintas, prosseguindo-se somente pela internação, até mesmo em razão da
incompatibilidade no cumprimento.
No curso do cumprimento de socioeducativa (de internação, semiliberdade ou em meio aberto), o jovem, quando completar a idade de 18 anos, vir
a ser preso pela prática de crime, deve ser extinta a execução da medida
socioeducativa, também em razão da incompatibilidade.
4. DA REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL
O que tem se visto nos últimos tempos, é o crescente número de jovens
atuantes no espaço criminal da sociedade. Não se sabe o que desencadeia essa
decorrência, mas é sabido que esses menores acabam cometendo graves delitos, e
contudo, devido à existência de normas mais brandas, previstas em legislação
especial, fazem com que a punibilidade não seja vista como a melhor forma de
punição.
Os principais argumentos utilizados por aqueles que são próredução da maioridade penal 5são:
a) Que os adolescentes de 16 e 17 anos possuem capacidade de diferenciar o
certo e o errado. Dessa forma, o adolescente comete o crime por livre
escolha e, por isso, deve sofrer com as consequências de seus atos.
b) Em decorrência da causa da impunidade dos jovens e adolescentes, os
criminosos maiores de idade e experientes usam de jovens para a prática de
crimes, pois não serão responsabilizados. Dessa forma, há um aumento da
violência.
c) Nos Estados Unidos e em alguns países europeus é aplicada punição para
menores de idade, inclusive para as crianças que vierem a cometer crimes
hediondos.
d) As puniçõesatualmente existentes para os menores de 18 anos são muito
brandas, o que não causa temor aos jovens,facilitando assim a reincidência
dos delitos e da prática de crimes mais graves.
Os principais argumentos utilizados contra a redução da
maioridade penal são:
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a)

Que somente com educação de qualidade e com oferta de condições
socioeconômicas favoráveis é que o problema da delinquência juvenil
poderá ser controlado ou até mesmo encerrado.
b) Após um jovem ser inserido no contexto prisional brasileiro, dificilmente o
mesmo conseguirá se inserir novamente na sociedade, devido a qualidade
das unidades prisionais existentes. A probabilidade é que o jovem sairá da
cadeia mais perigoso do que quando entrou, devido ao contato com outros
condenados e pessoas diferentes.
c) O menor ainda não tem o discernimento igual de um adulto, pois ainda
está em fase de desenvolvimento psicológico.
d) A redução da maioridade penal somente atingirá os jovens mais pobres e
que vivem em condições de vida mais precárias. Os jovens de classes mais
altas terão condições defesa.
e) A redução não irá diminuir a prática da violência.
É preciso buscar solução para esse problema que vem crescendo a cada
dia, de modo que quando os pais já não saberem mais por onde buscar ajuda, uma
vez que estão perdendo o controle de seus próprios filhos, tornando mais difícil
tirar essas crianças/adolescentes da criminalidade.
As infrações cometidas pelos jovens menores de idade, não são
diferentes das previstas no Código Penal,dessa forma, seria justa a aplicação das
mesmas sanções, para condutas semelhantes. Contudo, os atos infracionais
cometidos pelos menores, são crimes previstos no Código Penal, mas são regidos
com o procedimento determinado noEstatuto da criança e do adolescente.
A corrente que é favorável a redução para 16 anos considera que o
núcleo essencial do artigo 228 da Constituição Federal é a inimputabilidade, isto é,
a falta de discernimento da criança e adolescente para entender o caráter ilícito do
fato, independentemente do critério referente a idade de 18 anos, podendo este
número ser aumentado ou diminuído. A redução penal é defendida também por
quem acredita que dessa forma haverá uma diminuição da violência que os
adolescentes vêm causando à sociedade.
De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Datafolha (Folha de São
Paulo) em janeiro de 2019, 84% das pessoas que responderam à enquete são
favoráveis à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, sendo 14% dos
entrevistados contrários à alteração da lei, e 2% são indiferentes ou não quiseram
opinar.
5. O PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL N° 171/93
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A redução da maioridade penal para 16 anos começou a ser debatida e
discutida no ano de 1993 através de projetos de Emenda à Constituição. A primeira
proposta de Emenda (PEC) sobre o tema foi a de nº171 realizada por Benedito
Domingos.
Até o ano de 2016, existiam 29 propostas na Câmara dos Deputados e
11 propostas no Senado Federal. Dessas propostas 24 falam apenas sobre a
redução da maioridade para 16 anos, as outras falam apenas da redução para
oscasos de situações específicas, como por exemplo, crime hediondo ou
reincidência da prática de um crime, entre outros.
Existe uma grande discussão acerca da constitucionalidade da PEC n°
171/93, pois o artigo 60 §4º inciso IV da Constituição Federal (BRASIL, 1988)dispõe
que não serão objeto de emenda à Constituição os direitos e garantias individuais,
mas hoje o Supremo Tribunal Federal e parte da doutrina entendem que esses
direitos e garantias individuais abrangem os direitos e garantias fundamentais,
descritos no Título II e em outros artigos daConstituição Federal, que abrangem
também o artigo 228 da Constituição que assegura direito aos menores de 18 anos
em serem regidos por uma legislação especial especifica, qual seja, a Lei n° 8.069
5 adolescente.
de 1990 - Estatuto da criança e do
O Projeto de Emenda Constitucional nº 171/93 foi apresentado pelo
Deputado Benedito Domingos, do Partido Progressista do Distrito Federal ao
Congresso nacional, através da Câmara dos Deputados, tendo passado pela
Comissão de Constituição e Justiça e Redações. Referido Projeto visa alterar o artigo
228, da Constituição Federal, que dispõe sobre inimputabilidade penal dos menores
de 18 anos, reduzindo-a para 16 anos de idade. (PESSANHA, 2009)
A PEC tem como fundamento o conceito de imputabilidade, na
capacidade de entendimento do ato delituoso como pressuposto da culpabilidade,
dessa forma, o Deputado justifica a redução da maioridade penal acreditando que
a idade cronológica não corresponde exatamente à idade mental, principalmente
nos dias de hoje, em que existe a liberdade de imprensa,consciência política,
liberação sexual, ausência de censura, independência prematura dos filhos, entre
outros, acabam por capacitar o jovem do entendimento do que é correto ou não,
inclusive em matéria penal. Diante disso, não se poderia equiparar o jovem de 16
anos de hoje em dia com o jovem de 40 ou 50 anos atrás, que não eram atingidos
por tais fatores, portanto, os jovens não devemserem considerados inimputáveis,
incapazes de entender o caráter ilícito do ato, em razão da presunção absoluta de
desenvolvimento mental incompleto, como era entendido na época da
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promulgação do Código Penal no ano de 1940, que delimitou a idade penal em 18
anos. (PESSANHA, 2009)
A PEC ainda traz como fundamentos supostas contradições legais, como
a possibilidade de atualmente o adolescente poder se casar aos 16 anos, bem como
a extensão do direito ao voto aos 16 anos, definida pela Constituição Federal, ainda
que facultativa, e também a capacidade para poder trabalhar aos 14 anos.
Fundamenta a redução da maioridade no aumento da criminalidade juvenil, bem
como imputa a impunidade do adolescente infrator diante da ineficácia da
inaplicabilidade das medidas socioeducativas do Estatuto da Criança e do
Adolescente. O deputado acredita que sua Proposta de Emenda Constitucional, irá
proporcionar ao adolescente entre 16 e 18 anos maior consciência de sua
participação social e da necessidade do cumprimento da lei independentemente de
idade como forma de obter a cidadania. (PESSANHA, 2009)
Em 19 de agosto de 2015, a Câmara dos Deputados aprovou em
segundo turno a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) nº 171/93, que reduz a
maioridade penal de 18 para 16 anos nos casos de crimes hediondo, sendo estes
estupro ou latrocínio, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte.
Contudo, a proposta sofreu alterações em seu texto original. Nesta proposta, os
jovens de 16 e 17 anos terão que cumprir a pena em estabelecimento penal separado
dos menores de 16 e maiores de 18, e ao completarem 18 anos, serão realocados aos
presídios comuns.A emenda que foi apresentada originalmente ao Plenário e é de
autoria dos deputados Rogério Rosso e André Moura, e incluía outros crimes como
o tráfico de drogas, terrorismo, tortura, roubo qualificado, entre outros, mas foi
rejeitada. (PESSANHA, 2009)
CONCLUSÃO
A Constituição Federal de 1988 e o Código Penal de 1940 estabelecem
que a imputabilidade se inicia aos dezoito anos de idade, dessa forma, somente a
partir desta idade uma pessoa possui desenvolvimento mental completo para
analisar fatos e acontecimentos, e verificar se eles são considerados lícitos ou
ilícitos, conforme determinado na legislação.
Existem atualmente legislações que determinam que as pessoas maiores
de dezesseis anos podem tornar-se responsáveis por todos os seus atos da vida
civil, e outros que evidenciam que elas possuem desenvolvimento mental adequado
para delimitar o que é considerado como certo e errado perante o ordenamento
jurídico e social e, portanto, capazes de realizar condutas de acordo com este
entendimento. Por essa razão, verifica-se que o legislador possui respaldo nos
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próprios mandamentos legais para estabelecer a maioridade penal em dezesseis
anos de idade. (SANTOS, 2014)
É incoerente por parte da legislação brasileira atual permitir que o
adolescente de 16 anos pratique todos os atos da vida civil e ao mesmo tempo ser
considerado inimputável para responder criminalmente quando cometer algum
crime.
Ademais, tal mudança traria para a sociedade uma maior segurança e
uma menor sensação de impunidade, uma vez que aqueles jovens e adolescentes
que praticarem algum crime serão devidamente punidos, além disso, com a referida
diminuição na maioridade penal os jovens pensarão duas vezes antes de praticar
algum crime, pois temerão a aplicação da lei penal, o que não ocorre hoje em dia
em relação ao Estatuto da criança e do adolescente.
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RESUMO: Os princípios éticos que permeiam as bases contratuais preconizam que
as obrigações assumidas devam ser fielmente executadas, ou seja, devem ser
prestadas de modo exato e no tempo e lugar determinados pela fonte de onde
originou; entretanto muitos são os conflitos que envolvem as relações entre
consumidores e a outra parte, nos quais, uma ou outra parte torna-se inadimplente.
Tal fato tem sido a causa dos litígios que são objetos dos inúmeros processos
ajuizados nos tribunais. O estudo tratou de indicar as espécies de inadimplemento
apontadas no Código Civil brasileiro, bem como apresentar seus efeitos no âmbito
dos negócios imobiliários, dando relevância às distinções entre os inadimplementos
absoluto, relativo, total e parcial. O trabalho foi baseado em referências
bibliográficas, tendo em vista a quantidade de obras a despeito do assunto a ser
discutido. Observou-se que no âmbito imobiliário, os contratos são de fundamental
importância para assegurar as partes. Não há como nenhuma atividade empresarial
prosseguir sem a necessária segurança jurídica. Reafirmar que os pactos devem ser
cumpridos e trazer as consequências para o descumprimento contratual é assegurar
que a Lei seja cumprida na sua totalidade.
Palavras-Chave: Inadimplemento. Negócios Imobiliários.
ABSTRACT: The ethical principles that permeate the contractual bases recommend
that the obligations assumed must be faithfully executed, that is, they must be
provided in an exact way and at the time and place determined by the source from
which it originated; however many are the conflicts involving the relations between
consumers and the other party, in which either party becomes defaulter. This fact
has been the cause of the litigation that is object of the numerous lawsuits filed in
the courts. The study tried to indicate the types of default indicated in the Brazilian
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Civil Code, as well as to present its effects in real estate business, giving relevance
to the distinctions between absolute, relative, total and partial default. The work was
based on bibliographical references, considering the quantity of works in spite of
the subject to be discussed. At the end of the study, it was observed that in real
estate, the contracts are of fundamental importance to ensure the parties. There is
no way for any business to proceed without the necessary legal certainty. To reaffirm
that covenants must be complied with and to have consequences for contractual
noncompliance is to ensure that the Law is fully complied with.
Keywords: Default. Real state business
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Inadimplemento das Obrigações – 2.1 Tipos de
Inadimplemento – 2.1.1 Inadimplemento Absoluto – 2.1.2 Inadimplemento Relativo
– 3. Inadimplemento nas Negociações Imobiliárias – 4. Considerações Finais.
5.Referências.

1.

INTRODUÇÃO
5

Entende-se por mercado o local onde agentes econômicos realizam trocas
de bens de serviços por uma unidade monetária ou por outros bens. A palavra
mercado está relacionada diretamente ao ambiente e nele estão inseridos os
compradores, ou seja, todas as pessoas que consomem produtos e serviços para
atender suas necessidades. Sendo assim, o mercado pode ser caracterizado como
um conjunto de compradores e vendedores que interage com a finalidade de
comprar e vender seus produtos ou serviços (MATOS, 2013).
Ainda de acordo com Matos, 2013, o crescimento acelerado dos mercados
de bens e serviços, constituídos dos mercados industriais, varejistas, financeiro,
impulsiona o crescimento das cidades viabilizando o crescimento da construção
civil, gerando e fomentando o mercado imobiliário.O mercado imobiliário por sua
vez, pode ser caracterizado por gerar o desenvolvimento do espaço urbano das
cidades e possibilitar maior qualidade de vida para a sociedade.
Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), apud Matos,
2013, no Brasil ainda há um déficit habitacional estimado em 7,9 milhões de
moradias, o que justifica um aquecimento no mercado imobiliário estimulado pelo
aumento da oferta de crédito, bem como por programas governamentais de
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incentivo habitacional. Com o crescimento do mercado imobiliário, cresce também
o número de descumprimento das obrigações imobiliárias e distratos, gerando
conflito entre as partes envolvidas.
Gomes (2004) relata que por obrigação entende-se um vínculo jurídico em
virtude do qual uma pessoa fica adstrita a satisfazer uma prestação em proveito de
outra. O inadimplemento das obrigações nada mais é, do que o descumprimento
dessa obrigação seja pelo credor ou pelo devedor. No âmbito do Direito Imobiliário,
o inadimplemento gera além das conseqüências previstas no Código Civil em
relação à mora accipiende e solvendi, outras previstas na legislação especial.
Sendo assim, esse estudo trata do conceito e espécies de descumprimento
contratual, dando relevância às distinções entre o inadimplemento absoluto,
relativo, bem como apresentar seus efeitos no âmbito dos negócios imobiliários.

2.

INADIMPLEMENTOS DAS OBRIGAÇÕES

A relação jurídica reafirma o Direito como uma maneira de ordenar a
sociedade, conectando as pessoas mediante relações jurídicas, que privilegiam o
homem e sua dignidade de forma econômica, pessoal e social. Nesta seara, o Direito
Civil pode se subdividir em duas acepções, o direito de personalidade e o direito
patrimonial, sendo este último ligado à propriedade e o crédito, tendo como cerne
o contrato, que gera uma obrigação. A obrigação é um tipo de vínculo jurídico que
dá ao credor, também chamado de sujeito ativo, o direito de exigir do devedor,
sujeito passivo, o cumprimento de determinada prestação. Em outras palavras, é o
vínculo em virtude do qual uma pessoa pode exigir de outra, prestação envolvendo
atividades economicamente apreciáveis. (GONÇALVES 2009)
A obrigação é composta basicamente por três elementos. O elemento
subjetivo concerne aos sujeitos da relação jurídica (ativo, o credor e passivo, o
devedor); o elemento objetivo, que concerne à matéria ou objeto (prestação) e o
vínculo jurídico ou elemento imaterial (GONÇALVES, 2009).
A relação obrigacional é então constituída, como exposto acima, por no
mínimo, duas partes: o sujeito ativo (credor) e o sujeito passivo (devedor). Existem
ainda nesta relação outros dois elementos: o vínculo jurídico e o objeto. A obrigação
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tem então como objeto a prestação (ação ou omissão) do devedor para com o
credor. A relação obrigacional ainda é vista como uma submissão a uma regra de
conduta, onde a autoridade é reconhecida ou forçosamente se impõe (MARTINS,
2008).
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O Direito das Obrigações é um ramo pertencente ao Direito Civil e trata de
normas que regem as relações jurídicas tendo como objeto as prestações de uma
pessoa em favor da outra, estabelecendo as relações obrigacionais (MARTINS,
2008).
De acordo com Martins (2008), o Direito das obrigações tem fundamental
relevância na economia, visto ser essencial para o transito jurídico na repartição,
circulação e produção de riquezas. Está sob influencia de princípios éticos que
orientam a concepção de contratos e obrigações, sempre na busca de soluções
justas e legal; onde o Código Civil brasileiro desempenha importante papel a partir
da normatização de princípios constitucionais no âmbito do Direito das obrigações
e do Direito contratual.
5

Por inadimplemento entende-se então o retardamento ou falta de
cumprimento ou execução, total ou parcial, de uma obrigação positiva; a não
realização dos interesses firmados por quaisquer das partes ou o não cumprimento
por uma das partes de qualquer dever emanado do vínculo obrigacional. Assim,
existe inadimplemento se o descumprimento da obrigação é definitivo, se houver
atraso no cumprimento ou ainda se o cumprimento é defeituoso. Surge então a
distinção entre inadimplemento absoluto e a mora. Será, portanto com base na
viabilidade do cumprimento da prestação, mesmo que intempestiva, que se situa a
mora. O inadimplemento absoluto poderá se apresentar em situações em que a
boa fé objetiva indica que a prestação perdeu a sua utilidade econômica para o
credor, sendo impraticável a manutenção da relação jurídica, pois não há mais
espaço para o adimplemento. (TEIXEIRA, 2009).
Sobre o inadimplemento das obrigações, Carvalho (2008) refere tratar-se
de breve estudo destinado à investigação do tratamento dado pelo Direito Civil
brasileiro ao sistema do inadimplemento das relações obrigacionais. Neste
contexto, analisam-se, especificamente, quando ocorre o inadimplemento de uma
obrigação, apontando-se as suas conseqüências tanto quando se este se dá por
parte do credor como quando ocorre por culpa do devedor.
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A Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, que instituiu o Código Civil, tratou
deste assunto nos artigos 389 a 420. A topografia do assunto no código nos dá uma
dimensão exata do sistema do inadimplemento das obrigações no Direito Civil
brasileiro.
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2.1 TIPOS DE INADIMPLEMENTO
Teixeira (2009) em seu artigo sobre espécies de inadimplemento relata que
as espécies de inadimplemento são basicamente o inadimplemento absoluto, que
impossibilita o cumprimento da prestação; a mora, que é considerado um
inadimplemento relativo, pois ainda existe a possibilidade do cumprimento da
obrigação; violação positiva do contrato, que consiste na violação dos direitos
laterais na relação obrigacional.
Figueiredo (2013) ressalta que embora o Direito tenta agrupar as situações
de inadimplemento em três espécies, o código civil prevê apenas duas, o
inadimplemento absoluto e o inadimplemento relativo; entretanto há os que
restringem o conceito legal de mora ao tempo, adicionando ao inadimplemento
absoluto uma categoria residual chamada de violação positiva de crédito. Já os que
classificam o inadimplemento em duas formas aceitam o conceito amplo de mora.
2.1.1 Inadimplemento Absoluto
Considera-se
Inadimplemento
Absoluto
quando
existe o
descumprimento da obrigação, seja pelo credor ou pelo devedor,buscando apoio
no Código Civil (CC) de 2002, a saber: “não cumprida a obrigação, responde o
devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices
oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado” (artigo 389).O
inadimplemento absoluto se caracteriza por criar uma impossibilidade ao credor de
receber a prestação devida, convertendo-se a obrigação principal em obrigação de
indenizar. A partir do descumprimento da obrigação, a prestação se torna inútil para
o credor, de modo que, se prestada, não mais satisfará as necessidades do mesmo.
O inadimplemento absoluto culmina nas perdas e danos, pois o objeto da
obrigação se converterá, necessariamente, na indenização cabível (DUQUE, 2009;
RODRIGUES,2002).
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O inadimplemento absoluto pode ocorrer de duas maneiras: por fatos
relativos ao objeto da prestação ou por fatos concernentes ao interesse do credor
na realização da prestação; pode ser ainda considerado total ou parcial. Será total
quando a obrigação é completamente descumprida. Já o parcial tem lugar quando
a prestação é entregue apenas em uma de suas partes. (TEIXEIRA, 2009)
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O chamado inadimplemento absoluto se diferencia do inadimplemento
relativo que se dá na hipótese de mora. O art. 394 do Código Civil traz os casos em
que o devedor e o credor podem ser considerados em mora. Quando o devedor
não quiser efetuar o pagamento ou o credor não quiser recebê-lo no tempo, lugar
e forma que a lei estabelecer, considerará em mora. Assim, desse dispositivo
denota-se que a mora pode se dar em face do tempo, do lugar do pagamento ou
da forma como o pagamento é realizado (CARVALHO, 2008).
2.1.2 Inadimplemento Relativo
Duque (2009) ressalta que o inadimplemento relativo consiste no
descumprimento da obrigação que, depois de descumprida, ainda interessa ao
5
credor. A obrigação, neste caso, ainda pode ser cumprida mesmo após a data
acordada para o seu adimplemento, por possuir, ainda, utilidade. Neste caso, o
efeito do inadimplemento é a mora, ou seja, o retardamento da prestação.
O inadimplemento relativo, ou mora, pode ocorrer tanto com o devedor
quanto com o credor. Em sendo a mora do devedor ( solvendi), tem-se o atraso
culposo no cumprimento da obrigação. Por outro lado, o atraso do credor
(accipiendi) ocorre independentemente do credor ter procedido com culpa. Embora
a maior preocupação com a mora seja o tempo correto para o cumprimento da
obrigação, o Código diz que também estará em mora o devedor (e o credor)
quando não cumprida a obrigação nas formas e local convencionados em contrato.
O Código Civil prevê também de maneira expressa, que deve haver culpa no caso
de mora do devedor. :“Art. 396. “Não havendo fato ou omissão imputável ao
devedor, não incorre este em mora.” (VALENÇA, 2012; VENOSA, 2009).
3. INADIMPLEMENTO NAS NEGOCIAÇÕES IMOBILIÁRIAS
O direito das obrigações impõe deveres de conduta, que resultam de um
dever geral de conduta emanado de contratos. O contrato é hoje em dia um
mecanismo funcional e instrumental da sociedade em geral e das empresas,
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onde o estado com muita freqüência impõe cláusulas, estando o direito
contratual a modificar-se ora por vontade econômica, ora política. Nos
contratos imobiliários de compra e venda, mutuo e locação fica claro os direitos e
deveres do comprador e devedor, mutuante e mutuário, locador e locatário, porém
surgem situações onde a existência do contrato não é tão clara (VENOSA, 2009)
Em conformidade com a caracterização da incorporação imobiliária como
unidade econômica autônoma, a Lei 4.591/1964 instituiu requisitos para a
celebração de contratos de alienação das unidades imobiliárias a construir e define
elementos de sua peculiar caracterização, visando preservar os recursos destinados
ao pagamento das obrigações correntes do negócio. O contrato empregado com
mais frequência para a comercialização desses imóveis é o de promessa de compra
e venda (CHALHUB, 2016).
A mora representa o mal cumprimento, ou ainda o retardamento culposo no
cumprimento da obrigação, quando por parte do devedor. Na mora solvendi, a
culpa é essencial. Na mora do credeor, accipiendi independe de culpa; sendo assim,
o simples retardamento no cumprimento das obrigações não tipifica mora do
devedor (VENOSA, 2009).
Segundo Valença (2012), o inadimplemento das obrigações imobiliárias
prevê consequências, devendo, portanto reparar o prejuízo. De modo que, se a
prestação não foi cumprida, nem puder sê-lo, proveitosamente, para o credor,
apura-se qual o dano que este experimentou, impondo-se ao inadimplente o dever
de indenizá-lo. No âmbito do Direito Imobiliário, o inadimplemento gera além das
consequências previstas no Código Civil em relação à mora accipiendi e
solvendi, outras previstas na legislação especial.
O mesmo autor ressalta ainda que na vigência do contrato de compra e
venda de bem imóvel, além das conseqüências de inadimplemento previstas nos
artigos do Código Civil, no caso de inadimplência por parte do vendedor as
conseqüências do inadimplemento podem ser citadas também com as
especificações predeterminadas na entrega da unidade imobiliária negociada. Entre
elas se encontram a possibilidade de rescisão contratual; a responsabilidade pelo
dano moral em virtude no atraso da entrega do imóvel; a responsabilidade por
eventuais lucros cessantes, dentre outros.
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Por outro lado, nos casos onde o inadimplemento se manifesta pelo
comprador, pode-se observar como conseqüências a possibilidade de rescisão
contratual, a perda do sinal pago, a perda da posse sobre o imóvel, através de
ordem judicial, bem como a responsabilidade pelos encargos incidentes sobre o
imóvel no tempo em que o ocupou, incluindo um valor a título de aluguel, na
hipótese de efetivada a rescisão do contrato (VALENÇA, 2012).
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Atualmente, frente à situação econômica experimentada pelo país, um dos
principais problemas vividos pelo comprador de imóvel diz respeito à rescisão do
compromisso de compra e venda, conhecido como distrato. Em decorrência da
grande incidência de demandas envolvendo a compra e venda de imóvel, a 2ª
Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 543, que regulamenta como
deve ser a decisão judicial sobre a rescisão nos contratos de compra e venda de
imóveis. A sumula preconiza que se houver resolução de contrato de promessa de
compra e venda de imóvel (e esta for submetido ao Código de Defesa do
Consumidor), deverão ser imediatamente restituídas as parcelas pagas pelo
comprador (promitente) quando a resolução do contrato se der por causa exclusiva
do vendedor. Ainda de acordo 5com a súmula, as parcelas deverão ser devolvidas
parcialmente se a causa do desfazimento de contrato se de por conta do comprador
(PEREIRA, 2018).
Pereira (2018) ressalta que quando a desistência ocorre em razão de culpa
do comprador (impossibilidade de continuar com o pagamento, por exemplo), a
construtora tem o direito de reter apenas e tão somente 10% dos valores
efetivamente pagos, uma vez que o imóvel poderá ser comercializado novamente.
Assim, na primeira situação, caso a culpa pela rescisão do contrato seja
exclusivamente da construtora ou incorporadora, fica estabelecida a restituição de
todo o valor pago pelo comprador, de uma só vez, com juros e correção monetária.
Ainda, na hipótese de atraso na entrega da obra, perfeitamente possível existir
pedido de indenização por danos morais e materiais, conforme análise do caso em
concreto. Caso a rescisão do contrato de compra e venda ocorra por culpa exclusiva
do comprador (arrependimento na compra, negativa de financiamento pelas
instituições financeiras, dificuldade no pagamento das parcelas etc.), a construtora
ou incorporadora poderá reter parte do valor pago para ressarcir as despesas
administrativas. Nesse sentido, os tribunais têm reconhecido como abusiva a
cláusula que prevê retenção maior do que 10% do valor efetivamente pago pelo
comprador.
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Em razão de decisões como essas, o mercado imobiliário passou a criticar
duramente a facilidade com que os adquirentes poderiam extinguir os contratos e
ainda obter a restituição do percentual entre 80% a 90% dos valores pagos. Para
regulamentar tais situações, em 28 de dezembro de 2018 entrou em vigor a Lei
13.786/2018, que fez alterações importantes às Leis 4.591/1964 (Incorporação
Imobiliária) e 6.766/1979 (Parcelamento do Solo Urbano dentre elas: (i)
obrigatoriedade de o contrato conter quadro-resumo; (ii) permissão (agora legal)
do que se intitula “cláusula de tolerância”, ou seja, autorização de prorrogação do
prazo de entrega do imóvel por até 180 dias corridos da data estipulada no
contrato. (GOMIDE, 2019).
Moraes, 2019 comentou os pontos relevantes desta Lei com relação ao
Inadimplemento do comprador à unidade imobiliária adquirida de incorporador,
onde os principais aspectos apontados foram a resolução do contrato com
retenção, pelo vendedor, de multa de até 25% do valor já pago pelo comprador,
atualizado; a resolução do contrato com retenção, pelo vendedor, de multa
compensatória de até 50% do valor já pago, atualizado, em caso de
empreendimento sujeito ao regime do patrimônio de afetação; a não devolução de
valores pagos a título de comissão de corretagem; durante o período de
disponibilização da unidade imobiliária, incorrerá o comprador, ainda: nos impostos
e quaisquer encargos incidentes sobre o imóvel; taxas de condomínio; fruição de
0,5% sobre o valor atualizado do contrato; a devolução dos valores com o desconto
dos encargos mencionados, deverá ocorrer até: 180 dias após a resolução
contratual, em parcela única; 30 dias após o habite-se, em caso de empreendimento
sujeito ao regime do patrimônio de afetação; o comprador não estará sujeito a
qualquer penalidade caso transmita os direitos e obrigações contratuais a terceiros,
com a anuência expressa da incorporadora.
Moraes, 2019 relata ainda que com relação ao lote adquirido da
loteadora deverá haver a resolução do contrato com retenção, pelo vendedor, de:
multa de até 10% do valor já pago pelo comprador, atualizado; encargos moratórios
relativos a prestações pagas em atraso pelo comprador; tributos e tarifas vinculados
ao lote; comissão de corretagem, desde que integrada ao preço; a devolução dos
valores, com o desconto dos encargos mencionados, deverá ocorrer em, no
máximo, 12 parcelas: até 180 dias após o prazo previsto em contrato para conclusão
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das obras; ou em caso de obras concluídas, até 12 meses após a formalização da
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Nos casos onde o inadimplemento provém do vendedor, no que tange
àunidade imobiliária adquirida de incorporador as principais alterações que
merecem relevância seriam: atraso de até 180 dias da data indicada no contrato
para conclusão do empreendimento não gera ao comprador direito de resolução
contratual, tampouco indenização; atraso superior a 180 dias para entrega de
unidade imobiliária ensejará: a resolução do contrato com reembolso do valor
integral pago e multa contratual em até 60 dias, ou a manutenção do contrato e
recebimento de multa, pelo comprador adimplente, de 1% sobre o valor pago, para
cada mês de atraso. Finalmente, e não menos importante, se o contrato tiver sido
celebrado em estande de vendas e fora da sede do empreendedor, poderá o
comprador exercer o direito de arrependimento durante 7 dias, requerendo a
devolução de todos os valores pagos, inclusive comissão de corretagem (MORAES,
2019).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
5

O estudo desenvolvido abordou a questão do inadimplemento e suas
conseqüências e o direito de resolução, pelas partes envolvidas, no contrato de
venda de bens imóveis. Como é sabido, o contrato é uma categoria fundamental
do Direito, é o acordo de duas ou mais vontades, na conformidade da ordem
jurídica, destinada a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as partes,
com o objetivo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza
patrimonial.
No âmbito imobiliário, esse pacto é de fundamental importância para
assegurar as partes. Não há como nenhuma atividade empresarial prosseguir sem
a necessária segurança jurídica.
Reafirmar que os pactos devem ser cumpridos e trazer as consequências para
o descumprimento contratual é assegurar que a Lei seja cumprida na sua totalidade.
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Resumo: O presente artigo tem como intuito principal analisar a força que a mídia
possui sobre a opinião da sociedade em assuntos que ganham grande
repercussão, e que por este motivo se tornam pré-julgado, por despertar o
sentimento de justiça nas pessoas seja pelo apelo social ou moral, em princípio
visa mostrar até que ponto a informação é confiável contribui para a evolução
social de forma segura. Em primeiro momento será tratado sobre o período
histórico do Brasil, em que não se exercia a democracia, e todos os meios de
comunicação eram velados e monitorados pelas autoridades militares que
dominavam o país naquele momento. Em um segundo momento será analisado
o atual Estado Democrático de Direito, tema de pouco conhecimento da
população. Serão analisados ainda, os princípios norteadores do processo judicial
brasileiro. Em terceiro a evolução da democracia, da liberdade de expressão
constituída e garantida atualmente os direitos e deveres atribuídos a imprensa, o
sensacionalismo gerado pela interferência direta da mídia na vida em sociedade e
a manipulação na influência da opinião pública. Ao final, revelar como de fato
informações distorcidas afetam a aplicação das leis a imparcialidade do juiz e o
estado democrático de direito. O artigo foi realizado através de pesquisa com base
em revisão bibliográfica, através da leitura e analise de doutrinas sobre o tema.
Palavras chave: Mídia.
Constituição Federal.

Influência.

Imparcialidade.

Ordenamento

jurídico.

Abstract: The main purpose of this article is to analyze the force that the media
has on the opinion of society on issues that have great repercussion, and that for
this reason they become pre-judged, for awakening the sense of justice in people
either by social appeal or moral principle in principle aims to show to what extent
information is reliable contributes to social evolution in a safe way. In the first
place, it will be treated about the historical period of Brazil, in which democracy
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was not exercised, and all means of communication were veiled and monitored by
the military authorities that dominated the country at that moment. In a second
moment will be analyzed the current Democratic State of Right, subject of little
knowledge of the population. The guiding principles of the Brazilian judicial
process will also be analyzed. Third is the evolution of democracy, of freedom of
expression constituted and currently guaranteed the rights and duties attributed
to the press, the sensationalism generated by the direct interference of the media
in life in society and manipulation in the influence of public opinion. In the end,
reveal how in fact distorted information affect the application of laws to the
impartiality of the judge and the democratic state of law. The article was carried
out through research based on bibliographic review, through the reading and
analysis of doctrines on the subject.
Keywords: Media. Influence. Impartiality. Legal order. Federal Constitution.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. PERÍODO ANTERIOR A DEMOCRACIA. 2. BRASIL
COMO ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO. 3. PRINCIPIO DA IMPARCIALIDADE
DO JUIZ E A INTERFERENCIA DA MIDIA. 4. FUNÇÃO SOCIAL DOS MEIOS DE
5
COMUNICAÇÃO. 5. INTERFERENCIA
DE FATO DA MIDIA NO ORDENAMENTO
JURIDICO. CONCLUSÃO. REFERENCIAS.
INTRODUÇÃO
Desde o início da humanidade, os indivíduos, em geral, sempre
demonstraram considerável interesse pelo problema da criminalidade e,
principalmente, pela sua punição.
Com a expansão do poder da mídia, e o fácil acesso a informações
ocasionadas pelo avanço tecnológico, propiciou-se que o discurso veiculado
chegasse a um número maior de pessoas. Desta feita, importante é lembrar que,
com o maior número de receptores da notícia, maior a discussão sobre ela e,
consequentemente, maior a inquietude da opinião pública.
O termo mídia comporta vários significados. É tido atualmente como o
principal meio de informação, onde será feita a transmissão de emissor para
receptor sobre diversos assuntos e fatos. A mídia em si utiliza-se de muitos
instrumentos, sejam esses, jornais impressos, televisionados, transmitidos por
programas de rádios, placas, via internet, cinema, telefonia, entre outros. A mídia
é um suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário de
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social de massas. (GEBRIM, 2017)
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É notável, então, que as diversas mídias sejam capazes de mobilizar seu
público, ou seja, exercem certa influência sobre o modo de pensar do cidadão.
Dentro desse núcleo de receptores estão também os profissionais da área jurídica,
em especial os magistrados.
Como será verificado, estando o operador do direito em posição sujeita
à influência da mídia, essa influência poderá refletir, inclusive, em suas decisões.
Ou seja, a influência que algumas abordagens midiáticas trazem, podem gerar
uma comoção social exagerada, de maneira tal que influencie, até mesmo, nos
julgamentos, de modo que magistrados e jurados acabem por acatar o clamor
social em suas decisões.
Atualmente, a função da mídia ou dos meios de comunicação não é
apenas a de informar à sociedade da realidade dos fatos, mas, sobretudo, formar
sua opinião, aproveitando, na maioria das vezes, de sua hipossuficiência
sociocultural.
Na elaboração da notícia do crime e do que motivou o criminoso, a
mídia não é precisa, é altamente sensacionalista e molda a história baseando-se
nos papéis do mocinho e do bandido, gerando, assim, fúria entre os
telespectadores, que sequer se dão ao trabalho de tomar suas próprias conclusões
sobre o assunto, ou seja, são facilmente alienados.
Porém, por mais que tal afirmação seja algo já internalizado na
sociedade e que muitos tomam como verdade, o presente trabalho busca, através
da ajuda de renomados autores da área de Comunicação Social e do Direito,
desvendar a assertiva e verificar se, uma vez percebida a influência da mídia nos
julgamentos, como ela se dá na cobertura jornalística a partir da análise de casos
concretos.
Deve-se preservar a liberdade de imprensa e noticiabilidade dos fatos,
mas por outro lado, deve-se também resguardar a imparcialidade processual e
direito a uma ampla defesa.
A realidade demonstra que, mesmo que um direito não sobrepondo
outro no papel, existem casos em que a influência dos veículos de comunicação
pode trazer tamanha comoção social que operadores do direito tenham a difícil
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tarefa de solucionar uma lide tendo de um lado da balança a opinião pública e de
outro as garantias constitucionais e, mesmo assim, a necessidade de se manterem
neutros para a solução de tais conflitos.
1. PERÍODO ANTERIOR A DEMOCRACIA
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A era republicana no Brasil teve início em 1889, com a proclamação da
República pelo Marechal Deodoro da Fonseca, e vigora até os dias de hoje. Nesses
anos, o país passou por importantes mudanças de governo, inclusive um período
de ditadura militar.
Durante o período denominado de ditadura militar que perdurou por
mais de vinte anos na história do Brasil, o qual passou por uma fase em que não
era possível a expressão do pensamento, nem da democracia, impossibilitando o
uso de qualquer mídia de comunicação para propagar notícias, acontecimentos,
críticas, sugestões ou qualquer tipo de informação social.
Marcado por um período de manifestações agressivas nas ruas, devido
a revolta da população com a interferência militar nos poderes políticos, mesmo
neste período, pode-se observar
como a influência de diversas opiniões
5
conduziram a população a acreditar que de início o golpe militar fosse a maneira
correta para o Brasil naquele momento, como é de conhecimento de todos após
a derrubada do presidente da república “Jango” como era conhecido
popularmente João Belchior Marques Goulart, a democracia não foi restabelecida,
pelo contrário, foi vivenciado o pior momento contra a democracia já existente no
Brasil.
Naquela época houve a suspensão do habeas corpus, um dos mais
sensatos remédios constitucionais existentes, que garante a liberdade, neste
conflituoso momento todas às palavras e expressões do pensamento eram
controladas, e até mesmo o que seria ministrado por professores em sala de aula
era submetido ao controle militar, no qual não existia a possibilidade da liberdade
de expressão.
No ano de 1985 foi constituída a Nova República caracterizada pela
democratização política e pela estabilização econômica, este que foi o período
iniciado após o governo militar.
Após a superação deste dificultoso marco social, o país democratizouse com o advento da Constituição Federal de 1988.
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Nesta constituição foi expressamente garantido através de seu artigo
220, o direito a manifestação do pensamento sendo, porém, vedado o anonimato
sendo livre a criação, a expressão e a informação bem como a publicação de
conteúdo informativo sem qualquer interferência Estatal, conforme segue abaixo:
Art. 220. 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.
§ 1º 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.
§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza
política, ideológica e artística.
§ 3º Compete à lei federal:
I - Regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao
Poder Público informar sobre a natureza deles, as faixas
etárias a que não se recomendem, locais e horários em que
sua apresentação se mostre inadequada;
II - Estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à
família a possibilidade de se defenderem de programas ou
programações de rádio e televisão que contrariem o
disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos,
práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao meio
ambiente.
§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas,
agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a
restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo
anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência
sobre os malefícios decorrentes de seu uso.
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§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta
ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou
oligopólio.
§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação
independe de licença de autoridade.
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Diante disso uma grande e expressiva conquista foi alcançada,
demonstrando evidentemente a importância dos meios de comunicação para o
desenvolvimento crítico social e o acesso à justiça. Se tratando de mídia,
independente de qual for, existe o aspecto fundamental para o desenvolvimento
de um país, seu povo e diríamos até da humanidade, em razão da propagação da
informação, da democracia e do acesso ao conhecimento.
Chamado por alguns doutrinadores de “quarto poder” a mídia é
responsável por expandir notícias em tempo real, além criar campanhas que
atinjam o bem comum, portanto é notório que os diversos meios de comunicação
existentes na atualidade são dotados de extremo poder, que por muitas vezes
podem ser usados de maneira errada no intuito de criar uma falsa realidade e
5
distorcer informações de extrema relevância.
De acordo com artigo 5º da Constituição Federal do Brasil de 1988 em
seu inciso IV:
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:
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato;
É expressamente garantida a manifestação do pensamento de qualquer
forma seja, artístico intelectual, independente da forma de veiculação, sendo
apenas proibido o anonimato.
As limitações à livre manifestação do pensamento, entretanto, não
podem gerar a censura. A censura é o controle estatal realizado sobre o conteúdo
da mensagem antes de sua publicação, divulgação ou circulação.
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A atividade dos meios de comunicação encontra amparo legal na
própria Constituição Federal, quando prevê o direito de informação. Sem dúvida,
tal direito é de extrema importância para a sociedade, pois, afinal, a imprensa
presta serviços de extrema relevância nos mais variados temas. Por outro lado, a
mesma Constituição Federal assegura ao particular diversos direitos e garantias
fundamentais, que, evidentemente, devem ser respeitados pelos demais
indivíduos.
É deste ponto que será tratado nos próximos capítulos, como a mídia
usa de contorcionismos a fim de passar conteúdos próprios de uma maneira
manipuladora e parcial.
2. BRASIL COMO ESTADO DEMOCRATICO DE DIREITO
A Constituição Federal Brasileira dispõe em seu artigo 1º:
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:
I - a soberania;
II - a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V - o pluralismo político.
Entende-se por Estado democrático de direito o país que zela pelo
cumprimento de direitos e ações que visem o social, garantindo premissas básicas
os direitos individuais, coletivos, sociais e políticos.
Isto quer dizer que, para que um Estado atinja o objetivo de ser
considerado um Estado democrático de direito, todos os direitos dos cidadãos
devem ter proteção jurídica e ser garantidos pelo Estado, através dos seus
governos. No Estado democrático de direito os governantes devem respeito ao
que é previsto nas leis, ou seja, deve ser respeitado e cumprido o que é definido
pela lei. Isso significa que as decisões não podem ser contrárias ao que diz a lei e,
dessa maneira, os direitos fundamentais dos cidadãos são protegidos.
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Um país para ser considerado democrático de direito goza de algumas
características, sendo elas:
Soberania: o direito exclusivo de uma autoridade suprema sobre um grupo
de pessoas.
b) Cidadania: conjunto de direitos e deveres civis, políticos e sociais que cada
cidadão deve exercer. Exercer a cidadania significa conscientizar-se de seus
direitos e deveres para lutar para que a justiça possa ser colocada em
prática
c) Dignidade da pessoa humana: um valor moral e espiritual inerente à
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a)

pessoa, ou seja, todo ser humano é dotado desse preceito, e tal constitui o
princípio máximo do estado democrático de direito.
d) Valores sociais do trabalho e da livre iniciativa: significa a garantia do
exercício de todas as formas lícitas de trabalho e de atividade empresarial,
como expressão efetiva do fundamento constitucional.
e) Pluralismo político é o reconhecimento de que a sociedade é formada por
vários grupos, composta pela multiplicidade de vários centros de poder em
diferentes setores.
5
O Estado de direito é aquele em que as normas são impostas e não há
interpretações sociais atribuídas a elas, a lei é o decreto a ser seguido não existindo
outros meios interferentes.
O Estado democrático de direito é um avanço do Estado de direito,
visto que se preocupa com a interpretação das leis em caráter social, visa o
benefício do bem comum, além da liberdade garantida e dos direitos sociais, não
se pode mais ter um Estado que para garantir a liberdade aniquile a igualdade
todos os direitos sociais que são protegidos neste viés, não permitindo abusos por
parte do Governo, em síntese se pode afirmar que o Estado democrático de direito
é o equilíbrio entre direitos e garantias sociais, lado a lado com a democracia é do
povo para o povo com decisão da maioria e a participação de todos em
observância das leis e da carta magna.
Em um país democrático, a pressão sofrida pelos juízes em face de lesão
à sua independência externa, é relativamente neutralizável, devido à liberdade de
informação, de expressão e de crítica, mas a lesão de sua independência interna é
muito mais contínua, sutil, deteriorante e eticamente degradante. Quanto menor
independência externa possua, quando limitada a área de atuação e o poder de
uma magistratura, maior parece ser a compensação buscada pelos seus corpos
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colegiados no exercício tirânico de seu poder interno. Em uma magistratura com
estes vícios é quase impossível que seus atos sejam racionais. A independência
interna somente pode ser garantida dentro de uma estrutura judiciária que
reconheça igual dignidade a todos os juízes, admitindo como únicas diferenças
jurídicas aquelas derivadas da diversidade de competência. (ZAFFARONI, 1995)
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3. PRINCIPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZ E A INTERFERENCIA DA
MIDIA
Trata-se de um dos maiores e mais importantes princípios do processo.
É através deste princípio que se cumprem os demais, é uma garantia das partes,
em saber que o juiz não julgará exclusivamente com seu entendimento e opinião,
mas que se valerá de leis e as invocará para fundamentar sua decisão, como consta
em vários dispositivos legais a imparcialidade é peça do devido processo legal.
O princípio da imparcialidade do juiz decorre da Constituição Federal,
que proíbe o juízo ou tribunal de exceção, na forma do artigo 5º, XXXVII,
garantindo que o processo e a sentença sejam conduzidos pela autoridade
competente que sempre será determinada por regras estabelecidas
anteriormente ao fato que está em julgamento, como se percebe pela leitura do
artigo 5º, LIII.
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:
(...)
XXXVII – não haverá juízo ou tribunal de exceção;
(...)
LIII – ninguém será processado nem sentenciado senão
pela autoridade competente;
A imparcialidade do juiz é tão essencial ao devido processo legal que
tanto o impedimento como a suspeição devem ser reconhecidos ex-officio pelo
juiz, afastando-se voluntariamente do processo que passará ao seu substituto
legal.
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De acordo com Dinamarco:
Assegurar a imparcialidade nos julgamentos mediante o
prestígio ao princípio do juiz natural significa preservar a
impessoalidade no exercício do poder estatal pelos juízes,
agentes públicos que não podem atuar em proveito de
interesses particulares, mas para a obtenção dos fins do
próprio Estado. (DINAMARCO, 2004. p.189)
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O intuito deste trabalho não é tratar dos casos de suspeição e
impedimento que estão elencados em nosso código de processo penal e código
de processo civil, pois não é este o objeto deste artigo, a imparcialidade tratada
aqui se refere à vontade própria e meio externos influenciadores na decisão do
magistrado, o juiz deve julgar sem paixão deve conhecer a causa porem não se
influenciar por ela, não se manifestar por sua convicção política religiosa social.
Sabe-se que os juízes antes de tudo são seres dotados de vontade
própria e passaram por experiências próprias de vida que os levam a ter
independentes modos de agir e pensar, porém do que cuida o ordenamento é da
5
interferência do próprio “eu” dos magistrados ao caso que julga.
A imparcialidade do juiz é uma garantia de justiça para as partes. Desse
modo, as partes possuem o direito de exigir um juiz Imparcial e o Estado tem o
dever de agir com imparcialidade durante a solução dos conflitos que lhe são
apresentados.
O juiz deve ser um garantidor de que as partes terão tratamento
igualitário, e de que seu julgamento será embasado nas provas contidas nos autos
do processo e que sua decisão será fundamentada nos termos da lei,
independentemente de pressões políticas ou opiniões públicas.
Serão abordadas adiante, as formas manipuladoras que a mídia se vale
para influenciar no processo e na decisão do juiz, pois é mais que sabido que o
direito é uma ciência em constante evolução, e esta evolução se dá aos diversos
acontecimentos sociais, ou seja, o judiciário deve estar com olhos e ouvidos
voltados a sociedade se valendo que as leis são interpretativas, e é desta forma
que pode ocorrer uma forma intervenção nas decisões judiciais.
4. FUNÇÃO SOCIAL DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
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Em uma sociedade e Estado baseados na noção da democracia, o
direito à informação é considerado imprescindível, tendo seu respaldo no direito
à liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de
comunicação, sem qualquer censura ou licença, conforme os textos dos artigos 5º,
IX, XIV da Constituição Federal de 1988.
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:
IX - é livre a expressão da atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação, independentemente de censura
ou licença;
XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e
resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao
exercício profissional;
A imprensa escrita no Brasil surgiu tardiamente e só ganhou uma
estrutura comercial há apenas um século. Porém, a efetiva modernização
industrial, comercial e gráfica dos jornais só iria ocorrer de fato a partir das décadas
de 1960 e 1970, e só com o surgimento do rádio no início da década de 1920 e a
sua rápida popularização na década seguinte que se teria, efetivamente, o início
da era da comunicação de massa. (ABREU, 2002)
Em outros tempos se dizia que não era possível dar credibilidade a um
homem de pouca informação, mas hoje em dia não é possível se dar credibilidade
ao que alguém diz sem antes analisar a origem dessa informação.
Mesmo sendo apresentada em abundância, é necessário discutir se a
sociedade está apta a estruturar a quantidade de informação lançadas todos os
instantes nos diversos tipos de mídia, composta por meios como televisão, rádio,
jornal, revistas, internet, livros, cinema etc.
A mídia exerce a função valiosa e pode se dizer também que perigosa
de levar informação, educar, entreter, e justamente por ter esta função social
definida na ideia de muitos, se torna uma arma perigosa, pois interfere de maneira
direta na decisão das pessoas pelo poder que exerce.
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O aspecto jurídico da mídia assume, em um primeiro momento, o cargo
de aproximar a justiça da população, principalmente no que se refere ao
funcionamento do sistema judiciário e seus termos.
De acordo com Vieira:
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A mídia, utilizando-se de uma linguagem livre, por meio de
textos (palavra escrita), entrevistas, debates (palavra falada),
imagens televisivas ou fotografadas, muito diversa da forma
erudita utilizada pelos profissionais do direito, torna visível a
Justiça, tem o importante papel de decodificá-la, fazê-la
compreensível, pois não basta que se veja e conheça a
justiça, é preciso compreendê-la. (VIEIRA, 2003, p. 103)
O papel da mídia é fazer com que os atos que envolvem o judiciário
cheguem até a população em geral através de uma transmissão de informações
de forma clara, utilizando-se de linguagem simples, que é característica dos meios
de comunicação social.
Para formar a opinião pública, as agências de comunicação se utilizam
5
e algumas técnicas, sendo as principais o abalo psíquico e a repetição. O primeiro
método que atinge a esfera íntima do receptor da notícia é o abalo de sua
estrutura psíquica ou emocional, que o torna mais suscetível a acreditar no que
lhe é apresentado, por mais inverossímil que lhe pareça.
Todavia, o que atualmente foi observado é que a divulgação e o uso
das informações por parte da mídia têm sido cada vez mais desvirtuados em
função de existirem outros interesses, tais como o sensacionalismo e o lucro,
desviando não somente a mídia de sua função social, como também abrindo
margem ao debate acerca de uma regulação mais específica para este setor.
A liberdade de imprensa deve prevalecer sobre a censura, isso é um
fato inegável já que tal liberdade foi arduamente conquistada, mas jamais essa
liberdade pode ser confundida com o que chamamos de "libertinagem de
imprensa", que se apoia em uma condenação imediata colocando quem quer que
seja o suspeito como o verdadeiro criminoso ou delinquente do que foi acusado
e transformando toda a história num verdadeiro espetáculo.
5. INTERFERENCIA DE FATO DA MIDIA NO ORDENAMENTO JURIDICO
A mídia traz à tona opiniões sobre diversos assuntos, e muitas vezes,
interfere na criação de leis, no julgamento de crimes, até mesmo na postura
adotada pelos juízes, atribuindo culpa a tudo e a todos que vê.
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Os meios usados pela mídia já apresentados em outros capítulos, levam
a informação já destorcida e manipulada a quem lê, ouve e vê; e acaba por incutir
na sociedade, uma opinião pré-concebida. A mídia gera muita repercussão social,
podendo ela ser negativa ou positiva.
A repercussão social pode ser conhecida como, clamor público,
comoção social, repercussão popular ou geral, entre outras coisas. Podemos
conceitua-la como um movimento popular, seja esse de revolta ou de tristeza, de
aprovação ou desaprovação. Nada mais é do que a opinião pública, sendo esta
facilmente manipulada pelos meios de comunicação que propagam uma espécie
de terrorismo penal. (GEBRIM, 2017)
A liberdade de expressão, entendida como liberdade da imprensa, está
assegurada pelos preceitos constitucionais. Contudo, percebe-se que o interesse
da imprensa atualmente não é só o de vincular informações, mas também noticiar
eventos que ofereçam maiores índices de audiência, geralmente relacionados aos
casos de grandes repercussões na seara criminal, onde os fatos são narrados de
forma parcial e sensacionalista, onde os suspeitos já encontram-se précondenados na TV, nos jornais e na internet, antes mesmo do julgamento.
(FERNANDES, 2015)
Esses pré-julgamentos midiáticos estão diretamente relacionados com
a decisão do juiz e o futuro do processo, visto que a estigmatização dos acusados
pela imprensa impossibilita a aplicação das garantias processuais e
constitucionais, principalmente no que tange ao contraditório e a ampla defesa.
Este fato inibe a capacidade que os espectadores deveriam ter, ao
compreender e conhecer a realidade, exercendo assim um controle social indireto
e informal, já que dita costumes, comportamento, ideologias; dessa forma a
opinião pública acaba sendo construída com base no que a mídia divulga.
Não somente pré-condena uma conduta, como também tem o poder
de banalizar aquilo que não os interessa, dando enfoque muitas vezes em um
determinado assunto se esquecendo de outros com mesmo teor e merecimento.
Não podemos excluir que de fato os meios de propagação de
informação contribuem para o conhecimento e alerta de todos, como por
exemplo, quando divulga e faz campanhas sobre inúmeros assuntos que antes
desconhecimentos pela massa social. Tais como relacionamentos abusivos, a
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importância da mulher denunciar um agressor, e as legislações específicas aos
casos, questões sociais como abusos por parte do governo.
Em se tratando de mídia, temos ao menos o jornalismo informativo, o
investigativo e o opinativo. Um dos grandes problemas é quando algum deles vem
disfarçado de outro e principalmente quando o público não sabe discernir entre
eles assumindo a informação obtida como verdadeira, sem condições de análise e
crítica.
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Através do estudo se observa que existe uma grande ligação entre o
que é divulgado pela mídia e a repercussão social gerada, uma vez que a mídia é
a grande responsável pela repercussão de certos casos que acabam gerando
transtornos para o judiciário.
CONCLUSÃO
Conforme abordado ao longo deste artigo, percebe-se que não se
pode banalizar a função da impressa e de todos os meios de comunicação
existentes no mundo atualmente, visto que de fato contribuem para o acesso a
informação, conscientização da população
e até mesmo a evolução social.
5
O objetivo deste trabalho foi de esclarecer que a sociedade em geral
pode sim ser influenciada por opiniões distorcidas e imparciais, uma vez que, para
uma informação ser propagada é necessária a manifestação humana, ou seja, se
existe interferência humana, pode ocorrer a violação do conteúdo a ser noticiado,
sendo alterado ou modificado pela opinião do autor da notícia.
Sobre a imparcialidade do juiz é sabido que todos os juízes se
submetem ao princípio da imparcialidade em seu juramento antes de assumir o
cargo, porém não se pode afastar a circunstância de que também são humanos
dotados de opiniões próprias capazes sim de interferir em decisões que sejam
manifestamente visíveis o clamor social da população.
O papel da mídia na sociedade é de extrema importância,
principalmente após o conhecimento das dificuldades enfrentadas no passado
pela falta de informação.
Atualmente busca-se um país que respeite e faça valer suas leis e que
as interprete de uma forma segura e justa que preze pelo fundamento em que
cada norma foi criada e inserida no ordenamento jurídico brasileiro.
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O dever de verificação dos fatos, inerente tanto na atividade jornalística,
quanto na jurisdicional, deve ser a máxima de ambas as atividades, de modo que
a veiculação de notícias seja sempre com informações verdadeiras e bem apuradas
e, de mesmo modo, as decisões proferidas tenham sua base da verdade dos fatos.
A imprensa garante a informação e a divulgação de fatos que permitem
à sociedade o conhecimento do que acontece à sua volta, e isto está intimamente
ligado ao pleno exercício da democracia, afinal, não há democracia sem liberdade
de expressão e informação.
O processo deve resguardar os suspeitos e acusados com a finalidade
de se evitar que os mesmos sejam considerados culpados antes da sentença
condenatória.
De acordo com o que a mídia apresenta para a sociedade, esta forma
sua opinião e seu pré-julgamento. Existem casos que chegam a provocar
sentimento de revolta, indignação e até mesmo o ódio por parte de quem recebe
a informação. O magistrado deve sempre manter a ordem da sociedade e garantir
a efetiva aplicação dos direitos do acusado, protegendo-o contra arbitrariedades
processuais.
Os meios de comunicação são essenciais, pois são os responsáveis pela
disseminação de notícias e acontecimentos relevantes, seja no Brasil ou em outra
parte do mundo.
Porém, tal disseminação, por muitas vezes, desvirtua-se do seu objetivo
principal, que é apenas de emitir e propagar informações. Portanto, a legislação
dispõe de garantias processuais que não podem ser diminuídas ou
menosprezadas diante da pressão da opinião pública, deixando esta influenciar no
destino dos suspeitos, seja para melhorar ou piorar sua situação.
Os direitos constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa
devem ser protegidos, mas é necessário que para que seus exercícios sejam
plenos, não falte o compromisso com a verdade, sem prejudicar as garantias de
nenhuma das partes envolvidas.
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RESUMO: Duvida recorrente no estudo sobre o crime militar de deserção recai
sobre a condição do militar (status de militar) para procedibilidade e
prosseguimento da ação penal. O Objetivo do estudo é dirimir dúvidas surgistes
sobre essa condição. Para tanto, a pesquisa buscará trazer um mínimo de
conhecimento sobre a evolução nos tribunais militares sobre o status de militar para
configuração do crime e o seu processamento perante a justiça militar.
Palavras-chave: Deserção. Procedibilidade. Prosseguibilidade. Status de Militar
ABSTRACT: Recurrent doubts in the study on the military crime of desertion fall on
the condition of the military (military status) to procedibility and prosecution. The
aim of the study is to resolve doubts about this condition. To do so, the research
will seek to bring a minimum of knowledge
about the evolution in the military courts
5
on the status of military to set up the crime and its prosecution before military
justice.
Keywords: Desertion. Procedibility. Continuity. Military Status
SUMÁRIO: Introdução: 1. Noções históricas do Direito Penal Militar: 2. Conceito de
Direito Militar: 3. Conceito de Crime Militar: 4. Classificação dos Crimes Militares: 5.
Crime Militar de Deserção: 6 Período de Graça: 7. Condição de militar para se ver
processar: 7.1 legislação correlata; 7.2 Doutrina: 7.3 Jurisprudência: Considerações
Finais.

INTRODUÇÃO
O Co?digo Penal Militar [1] (CPM) e? dividido em Parte Geral e Parte
Especial. Na Parte Geral, encontramos os conceitos para a interpretac?a?o e
aplicac?a?o do Direito Penal Militar. Podemos citar como exemplo de aplicação as
concepções acerca da interpretação aute?ntica de dispositivos, além de
concepc?o?es acerca do dolo, da culpa, do concurso de pessoas e do concurso de
crimes.
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A Parte Especial do CPM fica encarregada de dizer quais as condutas
que merecem reprovação da sociedade, tendo como expoente o cidadão investido
da característica especial de militar ou do próprio cidadão não possuidor dessa
característica, que por vezes, venha a cometer crimes previstos no referido código
castrense.[2]
A profissão das Armas se difere e muito de qualquer outra. Além de
cultuar valores próprios como disciplina e hierarquia, o militar valoriza sentimentos,
por vezes renegados por outros setores da sociedade, tais como a camaradagem,
respeito, lealdade, dedicação, sentimento de bem cumprir sua missão, além de
outros peculiares da carreira das Armas.
A profissão militar e cercada de especificidades sendo a carreira
caracterizada por atividade continuada e inteiramente devotada às finalidades
precípuas das Forças Armadas.[3]
O presente artigo visa explorar a condição de militar, denominada pela
doutrina como “status de militar” como condicionante de procedibilidade ou de
prosseguibilidade da ação penal no crime militar de deserção.
A pesquisa abordará o crime de deserção praticado pela praça especial
e pela praça ainda não estabilizada. Não será objeto de estudo a infração
perpetrada por Oficial ou Praça com estabilidade assegurada.
A escolha do tema é devido a grande incidência do crime de deserção
entre as praças sem graduação, principalmente aquele cidadão submetido ao
serviço militar obrigatório.
A tipificação penal do crime de deserção tem previsão legal no CPM
entre os arts. 187 e 194, no título que versa sobre os crimes contra o Serviço Militar
e o Dever Militar, contudo será abordado o crime de deserção puro (artigo 187 do
CPM).
O procedimento e rito processual referente ao crime de deserção estão
dispostos entre os arts. 451 e 457 do Código de Processo Penal Militar[4] (CPPM),
mas como bem delimitado no presente Artigo, a abordagem tem enfoque nos arts.
456 e 457 que versa sobre os procedimentos referentes ao crime praticado pelo
militar sem estabilidade assegurada.
A abordagem do tema proposto teve como base metodológica a
pesquisa bibliográfica em fontes doutrinárias e jurisprudenciais, buscando-se
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materiais ligados ao objeto de estudo sobre a condição de militar na ação penal de
deserção.
Para alcançarmos tal objetivo abordaremos inicialmente questões
históricas básicas do Direito Penal Militar, a conceituação de crime militar, a sua
classificação, o crime em espécie, além de identificar as condições de
procedibilidade e de prosseguibilidade da ação penal nos crimes de deserção.
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Por fim, será abordado à posição doutrinária e a jurisprudência correlata
ao tema sobre a relevância do status de militar na ação penal, seja ela como
condição de procedibilidade ou prosseguibilidade.
1.

NOÇÕES HISTÓRICAS DO DIREITO PENAL MILITAR
A história do Direito Penal Militar por vezes se confunde com a história
do Direito Penal Comum. É evidente que a história penal castrense está ligada a
história do Direito comum, entretanto, não podemos afirmar com exatidão em que
momento histórico houve essa ruptura.
Como fonte referencial,
5 podemos citar a obra de José da Silva Loureiro
Neto – Coleção Recursos Jurídicos – onde o autor aponta, em linhas gerais, a
dificuldade da caracterização do crime militar, citando a Grécia antiga como
referência histórica:

Na Gre?cia, considerando que os gregos na?o possui?am
noc?a?o exata dos crimes militares, pois todo cidada?o era
considerado soldado da pa?tria, a justic?a militar na?o era
nitidamente separada da justic?a comum. A justic?a militar era
exercida no ini?cio pelo Archonte, juiz sacerdote, que
conhecia dos delitos militares. Gradativamente, esses crimes
passaram a ser do conhecimento dos Strateges e finalmente
do Taxiarcos. (NETO, LOUREIRO, 2010, p. 4)
Segue o autor afirmando:

Ainda que na?o se possa definir com exatida?o o
momento em que surgiu um Direito voltado a? atividade
be?lica, pode-se, em linhas gerais, afirmar ter sido em tempos
remotos, acompanhando o aparecimento dos primeiros
exe?rcitos. A estes se segue a criac?a?o de um o?rga?o
363
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

julgador especializado na apreciac?a?o dos crimes praticados
em tempo de guerra, no si?tio das operac?o?es be?licas.
(NETO, LOUREIRO, 2010, p. 4)
Em outra importante obra de Direito Penal Militar, os autores Cícero
Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger – Manual de Direito Penal Militar –
citando renomados autores, entre estes Ronaldo Roth, apontam o estabelecimento
de uma Justiça Militar como ponto primordial para o surgimento do Direito
Castrense. Ensinam os autores que, “o estabelecimento da Justic?a Militar data da

antiguidade e vem precedido, na histo?ria dos povos, da existe?ncia do Exe?rcito
constitui?do para a defesa e expansa?o de seu territo?rio” (NEVES e STREIFINGER,
2014, p. 36)
Citando Univaldo Corre?a, os autores apontam a importância do Direito
castrense para o surgimento da Justiça Militar:

Essa tambe?m e? a visa?o de Univaldo Corre?a, para
quem a Justic?a Militar deu os primeiros passos obviamente
em virtude do surgimento de um direito substantivo
especi?fico para a atividade beligerante, “quando o homem
entrou na faixa das conquistas e das defesas para o seu povo”,
mesmo porque sentiu “necessidade de contar, a qualquer
hora e em qualquer situac?a?o, com um corpo de soldados
disciplinados, sob um regime fe?rreo e com sanc?o?es graves
e de aplicac?a?o imediata. (NEVES e STREIFINGER, 2014, p. 36)
Como bem apontam Neves e Streifinger (2014), o Direito Militar Penal
surgiu sobre a influência das atividades bélicas advindas da guerra. Fruto dessa
influência surgiu a necessidade da apreciação dos delitos cometidos no campo de
batalha por uma justiça especializada capaz de julgar o fato crime sob ângulo
diverso do Direito Penal comum.
2.

CONCEITO DE DIREITO PENAL MILITAR
Como se pode verificar no texto Maior[5], as instituic?o?es militares sa?o
dotadas de tutela especial, que visa a? manutenc?a?o de sua regularidade, pela
protec?a?o de outros bens juri?dicos: a vida, a integridade fi?sica, a honra, a
hierarquia, a disciplina etc. Some-se a isso o fato de a missa?o das corporac?o?es
militares ser revestida de uma complexidade i?mpar, exigindo de seus sujeitos
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abnegac?a?o, robustez e coragem dignas de odisseia. (NEVES e STREIFINGER, 2014,
p. 69)

3.
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O Direito Penal Militar consiste no conjunto de normas juri?dicas que
te?m por objeto a determinac?a?o de infrac?o?es penais, com suas consequentes
medidas coercitivas em face da violac?a?o, e, ainda, pela garantia dos bens
juridicamente tutelados, mormente a regularidade de ac?a?o das forc?as militares,
proteger a ordem juri?dica militar, fomentando o salutar desenvolver das misso?es
preci?puas atribui?das a?s Forc?as Armadas e a?s Forc?as Auxiliares. (NEVES e
STREIFINGER, 2014, p. 36)
CONCEITO DE CRIME MILITAR

O conceito de crime na visão material (essência da infração, sob o ponto
de vista da sociedade), constitui toda a conduta lesiva a bem juridicamente tutelado,
merecedora de pena; na ótica formal (captada a essência pelo legislador,
transformar-se em lei), é a conduta lesiva a bem juridicamente tutelado, merecedora
de pena, devidamente prevista em lei. (NUCCI, 2014, item 84)
5

O nosso legislador, no Decreto-lei no 1.001 (CPM), adotou o critério
ratione legis, isto é, não o definiu, apenas enumerou taxativamente as diversas
situações que definem esse delito, ao contrário do que já sucedeu em situações
anteriores como, por exemplo, com o código militar de 1891 (Código Penal Militar
da Armada), ampliado ao Exército pela Lei no 612, de 12-9-1899, e aplicado à
Aeronáutica pelo Decreto-lei no 2.961, de 20-1-1941. Dispunha seu art. 5º desse
estatuto militar: “É crime toda ação ou omissão contrária ao dever marítimo e
militar, prevista por este código, e será punido com as penas nele estabelecidas.”
(LOUREIRO NETO, 2010, p. 17)
As infrações penais militares são as que, por mandamento constitucional
(arts. 124 e 125, § 4.º, da CF), possuem previsão de existência, sendo norma em
branco complementada pelos arts. 9.º (crimes militares em tempo de paz) e 10
(crimes militares em tempo de guerra) do CPM (Dec.-lei no 1.001/1969). Em
geral, são processadas e julgadas pelos órgãos do Poder Judiciário que exercem a
jurisdição especial militar, estadual ou federal (arts. 122 a 124, e 125, §§ 3.º, 4.º e 5.º,
todos da CF/1988; art. 1.º da LOJMU). (ALVES-MARREIROS, 2015, item 1)
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CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES MILITARES
O artigo 9º do CPM dispõe em quais situações uma determinada
conduta humana, positiva ou negativa, terá o condão de disparar o sistema de
apuração, instrução e julgamento dos crimes militares em tempo de paz.
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4.

Inicialmente, os crimes militares são classificados em duas grandes
categorias: crimes propriamente militares e crimes impropriamente militares. Esta
divisão tem eco constitucional; basta uma rápida leitura do art. 5.°, inciso LXI, da
Carta Magna[6], para que seja aferida a importância da distinção. (SARAIVA, 2014,
item 1.8)
Desse dualismo teórico referente aos crimes militares, podemos apontar
os ensinamentos de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger, onde os
autores tecem breves considerações sobre a diferenciação de crimes próprios e
impropriamente militares.

Crimes propriamente militares seriam os que só podem
ser cometidos por militares, pois consistem em violação de
deveres que lhes são próprios. trata-se, pois, do crime
funcional praticável somente pelo militar, a exemplo da
deserção (art. 187), da cobardia (art. 363), dormir em serviço
(art. 203) etc. Em contraposição, os crimes comuns em sua
natureza, praticáveis por qualquer pessoa, civil ou militar,
são os chamados impropriamente militares. Como exem
plo podemos citar o
homicídio de um militar praticado por outro militar, am
bos em situação de atividade (art. 9º, ii, a, c/c o art. 205), ou
a violência contra sentinela (art. 158). A essa construção a
doutrina especializada admite uma exceção, qual seja, o crime
de
insubmissão (art.183),
considerado o único crime propriamente militar que
somente o civil pode cometer. Note-se que, apesar de ser
praticado
por
um
civil,
a
incorporação do faltoso, portanto, a qualidade de militar
, é condição de punibilidade ou de procedibilidade, nos
termos do art. 464, § 2o, do CPPM. Vale dizer que, antes de
adquirir a qualidade de militar, com sua inclusão nas Forças
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Armadas, não cabe ação penal contra o insubmisso. (NEVES,
2013, p. 93).
Podemos então, de forma bem objetiva e didática, apontar que o crime
propriamente militar é aquele que só pode ser cometido por militar[7]. Já os crimes
impropriamente militares podem ser cometidos por qualquer pessoa, seja ela civil
ou militar, obedecida as condições do Art. 9º do CPM.
CRIME MILITAR DE DESERÇÃO
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5.

Deserção vem de desertio, que por sua vez deriva de deserere, que
significa abandonar, desamparar. Deserere exercitum, ou simplesmente deserere,
significa
desertar,
na
lição
de Esmeraldino
Bandeira (1915:355).
Consequentemente, o agente do crime denomina-se desertor. Na doutrina atual,
distingue-se do emansor, que é o ausente, ou seja, aquele que excede o tempo de
ausência sem consumar o prazo correspondente ao delito de deserção. (LOUREIRO
NETO, 2010, p. 144)
Como bem aponta Neves e Streifinger (2014) o objetivo jurídico do tipo
5
penal é tutelar o serviço militar, tendo como sujeito ativo o militar em situação de
atividade. O marco que habilita a pessoa a cometer a deserção é o ato de
incorporação a Força Militar ou ato equiparado, que inicie o vi?nculo de ligac?a?o
com a Instituic?a?o Militar.
O delito de deserção está descrito nos dois livros, ou seja, o militar
poderá praticar esse crime em tempo de paz e, de igual modo, em tempo de guerra.
Ressalta-se que para o militar que deserta em tempo de guerra, a pena prescrita
em grau máximo é a de morte.
Uma das formas para cometimento do crime de deserção está capitulada
no art. 187 do CPM, assim destacado: “Ausentar-se o militar, sem licença, da
unidade em que serve, ou de lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias:
Pena – Detenção, de seis meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.”
6.

PERÍODO DE GRAÇA
Sobre a conceituação do período de ausência, Loureiro Neto tece os
seguintes comentários:
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No caso, o militar ausenta-se (de ausentar-se, afastar-se,
desaparecer, retirar-se) sem licença, ou seja, indevidamente
(trata-se de elemento normativo do tipo), da unidade em que
serve, ou do lugar que deve permanecer, por mais de oito
dias. O militar, nesta última hipótese, pode encontrar-se fora
de sua unidade, como em manobras, em serviço de qualquer
natureza etc. (LOUREIRO NETO 2010, p. 144)
Portanto, para a caracterização da ausência, o militar deverá deixar de
comparecer a sua Organização Militar (OM) sem a devida autorização ou
comunicação ao seu chefe ou comandante imediato. Lembramos que essa ausência
deverá ser indevida e injustificável.
O art. 456 do CPPM determina que “Vinte e quatro horas depois de

iniciada a contagem dos dias de ausência o comandante da respectiva subunidade,
ou autoridade competente, encaminhará parte de ausência ao comandante ou
chefe da respectiva organização, que mandará inventariar o material permanente
da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo ausente, com a assistência de duas
testemunhas idôneas”.
Conforme estabelece o § 4º do art. 456, “consumada a deserção da praça

sem estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço ativo”.
O art. 89 do Estatuto dos Militares (E1) define a figura do ausente como
aquele militar que “por mais de 24 (vinte e quatro) horas consecutivas, deixa de

comparecer a sua OM sem comunicar à autoridade competente o motivo do
impedimento, ou ausentasse, sem licença, da OM na qual sirva ou local onde deva
permanecer”.
Sobre o prazo de graça, Loureiro Neto (2010, p. 144) assevera que, “no

momento em que se ausenta voluntariamente do local onde deva estar, e tendo
transcorrido o prazo de graça, o crime está consumado, pois se trata de delito
formal que se constitui pelo simples transcurso desse prazo, que é de mais de oito
dias”.
Segue Loureiro Neto afirmando que, “esse prazo é admitido em nosso

direito desde a Ordenança de abril de 1805, variando em certos países.
Segue o autor apontando a variação desse prazo em alguns países:
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Assim, na França o delais de grace é contado six jours
aprés celui de l’absence constatés, para os que têm mais de
três meses de serviço e de um mês para os
recrutas; na Itália l’assenza de corpo per cinque giorno
completi senza autorizzazione importa di pieno diritto lo
stato di dizerzione; na Alemanha o prazo é de três dias; na
Bolívia o prazo é de três dias em tempo de guerra, de seis dias
em tempo de praz e de dez dias quando finda uma licença
determinada; no Chile o prazo é de 8, 4 e 3 dias, conforme o
caso. É como se vê um prazo variável, segundo a tradição do
direito em cada país e parece ter sido estabelecido na
antiguidade, com duas finalidades: uma de permitir o ausente
regressar a seu corpo através de longa jornada, a tempo de
não ser considerado desertor e, outra, a de proporcionar
tempo bastante para o ausente arrependerse e voltar às fileiras.” (NETO LOUREIRA, 2010, p. 144)
A contagem errada do prazo de graça é tão prejudicial para a
5
Administração Militar que poderá, a depender do caso concreto, importar no
trancamento ou até mesmo o arquivamento da ação penal.
Jorge Luiz Nogueira de Abreu fazendo referência a julgado do Superior
Tribunal Militar (Habeas corpus), que tornou atípica a conduta de militar desertor,
tendo em vista o paciente ter sido licenciado das fileiras do Exército antes da
consumação do crime de deserção, evidencia a importância da correta contagem
do prazo de graça.

EMENTA: Habeas corpus – deserção. Trancamento da
instrução provisória de deserção. Fato que não constitui crime
militar. Exclusão do paciente das fileiras do Exército anterior à
consumação da deserção. 1. A impetração busca o
trancamento da Instrução Provisória de Deserção sob o
argumento de que se apura fato que não constitui crime
militar. 2. A exclusão do paciente das fileiras do Exército
ocorreu antes de consumado o crime de deserção,
suprimindo uma elementar do crime de deserção. 3. A
consumação da deserção antecede o ato administrativo de
exclusão do serviço ativo. 4. A condição de militar é elementar
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normativa do crime de deserção, de forma que a sua
suspensão, antes da consumação do delito, torna
atípica a conduta. 5. Concedida a ordem. Decisão unâni
me.” (STM. HC 2005.01.034011-4. Relator: Flavio Flores da
Cunha Bierrenbach. DJ 31/05/2005. (ABREU, 2016, p. 481)
Destaca-se nesse exemplo que o ato administrativo de licenciamento das
fileiras do Exército, se deu anteriormente ao da consumação do crime de deserção,
ou seja, o paciente não ostentava mais a condição de militar, que em tese, é
elementar normativa do tipo penal.
7.

CONDIÇÃO DE MILITAR PARA SE VER PROCESSAR

Como já apontado em tópicos anteriores, a atividade militar é diferente
de qualquer outra profissão, pois exige dos seus integrantes valores e condutas
próprias. Nesse liame, ponto bastante divergente na doutrina e jurisprudência recai
sobre a condição de militar – status de militar – para se ver processar: condição de
procedibilidade ou prosseguibilidade?
Antes de adentrarmos nesta questão fundamental, é salutar, em primeiro
plano, identificar a diferença entre as duas condições.
Neste contexto inicial de esclarecimento cabe destacar trecho do artigo
publicado na Revista de Doutrina e Jurisprudência do Superior Tribunal Militar pelo
Min. Artur Vidigal de Oliveira, que de forma simples e objetiva nos ajuda a
determinar a diferença entre ambas.

Condições de procedibilidade, também denominadas de
condições de admissibilidade do processo penal ou de
pressupostos processuais, são aquelas necessárias ao início da ação
penal militar, bem como para o conhecimento dos recursos
dirigidos aos tribunais. Elas devem estar previstas em lei. As
condições de prosseguibilidade são aquelas indispensáveis ao
prosseguimento da ação penal, isto é, o processo está em
andamento e a condição deve ser mantida e implementada para
que o processo prossiga o seu curso normal.[8]
Feito este breve esclarecimento sobre a condição de procedibilidade e
prosseguibilidade da ação, cabe destacar como a legislação, a doutrina e a
jurisprudência abordam o tema.
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Estatuto dos Militares
Art. 89. É considerado ausente o militar que, por mais de 24 (vinte e quatro) horas
consecutivas: I - deixar de comparecer à sua organização militar sem comunicar
qualquer motivo de impedimento; e II - ausentar-se, sem licença, da organização
militar onde serve ou local onde deve permanecer. Parágrafo único. Decorrido o
prazo mencionado neste artigo, serão observadas as formalidades previstas em
legislação específica.
Art. 90. O militar é considerado desertor nos casos previstos na legislação penal
militar.
(...)
Art. 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar, com a
conseqüente demissão ex officio para o oficial, ou a exclusão do serviço ativo, para a
praça. § 1º A demissão do oficial ou a exclusão da praça com estabilidade
assegurada processar-se-á após 1 (um) ano de agregação, se não houver captura
ou apresentação voluntária antes desse prazo. § 2º A praça sem estabilidade
assegurada será automaticamente
excluída após oficialmente declarada
5
desertora. § 3º O militar desertor que for capturado ou que se apresentar
voluntariamente, depois de haver sido demitido ou excluído, será reincluído no
serviço ativo e, a seguir, agregado para se ver processar. § 4º A reinclusão em
definitivo do militar de que trata o parágrafo anterior dependerá de sentença de
Conselho de Justiça. (grifo nosso)
Código Penal Militares
Art. 187. Ausentar-se o militar, sem licença, da unidade em que serve, ou do
lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias: Pena - detenção, de seis
meses a dois anos; se oficial, a pena é agravada.
Código de Processo Penal Militares
Art. 451. Consumado o crime de deserção, nos casos previsto na lei penal
militar, o comandante da unidade, ou autoridade correspondente, ou ainda
autoridade superior, fará lavrar o respectivo termo, imediatamente, que poderá ser
impresso ou datilografado, sendo por ele assinado e por duas testemunhas idôneas,
além do militar incumbido da lavratura. § 1º A contagem dos dias de ausência, para
efeito da lavratura do termo de deserção, iniciar-se-á a zero hora do dia seguinte
àquele em que for verificada a falta injustificada do militar.
(…)
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Art. 456. Vinte e quatro horas depois de iniciada a
contagem dos dias de ausência de uma praça, o comandante
da respectiva subunidade, ou autoridade competente,
encaminhará parte de ausência ao comandante ou chefe da
respectiva organização, que mandará inventariar o material
permanente da Fazenda Nacional, deixado ou extraviado pelo
ausente, com a assistência de duas testemunhas idôneas. (...) §
4º Consumada a deserção de praça especial ou praça sem
estabilidade, será ela imediatamente excluída do serviço
ativo.Se praça estável, será agregada, fazendo-se, em ambos
os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente,
do termo de deserção e remetendo-se, em seguida, os autos
à auditoria competente. (grifo nosso)
(...)
Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da
autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do
boletim, ou documento equivalente que o publicou,
acompanhados dos demais atos lavrados e dos
assentamentos, o Juiz-Auditor[9] mandará autuá-los e dar
vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que
requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou
apresentação voluntária do desertor, se nenhuma
formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das
diligências requeridas. § 1º O desertor sem estabilidade que
se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à
inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço
militar, será reincluído. § 2º A ata de inspeção de saúde será
remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido
distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade
definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da
reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o
pronunciamento do representante do Ministério Público
Militar. § 3º Reincluída que a praça especial ou a praça sem
estabilidade, ou procedida à reversão da praça estável, o
comandante da unidade providenciará, com urgência, sob
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pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do
ato de reinclusão ou do ato de reversão. O Juiz-Auditor
determinará sua juntada aos autos e deles dará vista, por
cinco dias, ao procurador que requererá o arquivamento, ou
o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma
formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das
diligências requeridas.(grifo nosso)
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Súmula Superior Tribunal Militar
SÚMULA Nº 8 - (DJ 1 Nº 77, de 24/04/95)
O desertor sem estabilidade e o insubmisso que, por apresentação voluntária
ou em razão de captura, forem julgados em inspeção de saúde, para fins de
reinclusão ou incorporação, incapazes para o Serviço Militar, podem ser isentos do
processo, após o pronunciamento do representante do Ministério Público.
SÚMULA Nº 12 - (DJ 1 N° 18, de 27.01.97)
A praça sem estabilidade não pode ser denunciada por deserção sem ter
readquirido o status de militar, condição de procedibilidade para a persecutio
criminis, através da reinclusão. Para a praça estável, a condição de procedibilidade
5
é a reversão ao serviço ativo.(grifo nosso)
Doutrina

Sobre a qualidade de militar da ativa ser condição específica de
procedibilidade, Neves (2017), citando Célio Lobão comenta:

Se o desertor perder essa qualidade, passando para a
inatividade ou retornando à condição de civil, o fato – a
ausência ilícita – torna-se atípico, deixa de existir o crime de
deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extinguese
o
processo
em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sente
nça condenatória transitada em julgado. (NEVES, 2017, p. 838
apud CÉLIO LOBÃO, 2010, p. 387)
Segundo Neves (2017), a visão embora coerente e inovadora, deve-se
entender, foge ao disposto estritamente na lei processual penal militar.

No caso de praça, uma vez recebida a denúncia, não há previsão na lei
processual penal militar de que haverá a necessidade de que o réu (já denunciado
e com denúncia recebida) continue a ostentar a condição de militar. Nos termos do
§ 3o do art. 457, reincluída a praça especial ou a praça sem estabilidade, ou
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procedida a reversão da praça estável, o comandante da unidade providenciará,
com urgência, sob pena de responsabilidade, a remessa à auditoria de cópia do ato
de reinclusão ou do ato de reversão. Após isso, o Juiz-Auditor determinará sua
juntada aos autos e deles dará vista, por cinco dias, ao procurador que requererá o
arquivamento, ou o que for de direito, ou oferecerá denúncia, se nenhuma
formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências
requeridas. (NEVES, 2017, p. 839 - grifo nosso)
Corroborando sobre a condição de militar para se ver processar, Neves
e Streifinger (2014) destacam entendimento de parte da doutrina e do STF sobre a
condição de militar.

(...) esta? no entendimento, versado por parte da doutrina e pelo Supremo
Tribunal Federal, de que a condic?a?o de militar e? elemento estrutural do crime,
entenda-se, elemento constitutivo, de maneira que, na?o havendo essa condic?a?o
na?o havera? o crime, mesmo que ja? haja processo em curso, quando a perda da
condic?a?o de militar impedira? o seguimento da persecuc?a?o criminal. (NEVES e
STREIFINGER, 2014, p. 931)
Sobre a qualidade de militar da ativa ser condição específica de
procedibilidade, Célio Lobão, citado por Neves, assevera:

Se o desertor perder essa qualidade, passando para a inatividade ou retornando
à condição de civil, o fato – a ausência ilícita – torna-se atípico, deixa de existir o crime
de deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo
em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória
transitada em julgado. (NEVES, 2017, p. 838 apud CÉLIO LOBÃO, 2010, p. 387)
7.3

Jurisprudência

Supremo Tribunal Federal
Corroborando com a tese defendida por Célio Lobão, a jurisprudência
do STF tem entendimento consolidado, até o momento, que a qualidade de militar
é elemento estrutural do tipo penal, conforme julgados que se seguem:

EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO
(ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela
prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais
ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
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pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício. (HC 108197,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
13/12/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 14-02-2012 PUBLIC 15-022012 – grifo nosso)
EMENTA: (...) É o breve relatório. Decido. O recorrente insurge-se contra a
decisão que denegou o pedido de extinção da ação penal, porquanto ausente a
condição de procedibilidade em razão do licenciamento do militar desertor. Acerca
do tema ressalto que a jurisprudência deste Supremo Tribunal se consolidou no
sentido de que a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de
deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do
feito. Nesse sentido, entre inúmeros precedentes, cito os seguintes: HC 90.838/SP,
Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22.5.2009; HC 83.030/RJ, Rel. Min. Ellen
Gracie, Segunda Turma, DJ 1º.8.2003; e HC 108.197/PR, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012, restando este último assim
ementado: “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART.
187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA.
IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE
5
PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA
DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela
prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais
ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para
o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta
pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício”. Dessarte,
tratando-se a deserção de crime propriamente militar, o agente se restringe àqueles
que detêm a condição de militar. Uma vez perdida tal qualidade, o processo deverá
ser extinto em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença
condenatória transitada em julgado. Sobre o tema, colho lição da doutrina: (...) na
deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica de procedibilidade.
Se o desertor perder essa qualidade, passando para a inatividade ou retornando à
condição de civil, o fato – a ausência ilícita – torna-se atípico, deixa de existir o crime
de deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo em
qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada
em julgado”. (LOBÃO, Célio. Direito processual penal militar. 2.ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2010. p. 387) Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RISTF, dou
provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus a fim de determinar a
extinção definitiva da Execução de Sentença Militar nº 0000156-93.2013.7.11.0011,
em curso perante a 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar de
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Brasília/DF. Comunique-se. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2015. Ministro
Gilmar Mendes Relator Documento assinado digitalmente (RHC 131001, Relator(a):
Min. GILMAR MENDES, julgado em 26/11/2015, publicado em PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-243 DIVULG 01/12/2015 PUBLIC 02/12/2015- grifo nosso)
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS. CRIME DE DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE.
COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS:
CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. DESLIGAMENTO DO PACIENTE DAS FILEIRAS
DO EXÉRCITO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO
PENAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A condição
de militar é elemento estrutural dos crimes militares próprios, razão pela qual o
desligamento do paciente das fileiras das Forças Armadas impede o
prosseguimento da ação. 2. In casu, o paciente foi denunciado pela suposta prática
do crime de deserção, tipificado no artigo 187 do Código Penal Militar, tendo sido
posteriormente excluído das fileiras do Exército por ocasião do término do serviço
militar obrigatório. 3. Habeas Corpus concedido para determinar a extinção da ação
penal militar 4.22.2016.7.01.0401(HC 149092, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira
Turma, julgado em 27/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03-042018 PUBLIC 04-04-2018 – grifo nosso)
Superior Tribunal Militar
Sobre o entendimento do Superior Tribunal Militar referente a
condição de militar para o prosseguimento da ação, podemos dividi-lá em
dois grandes momentos: Um afirmando que a condição de militar do acusado
é indispensável para a persecução penal no crime de deserção; e outra no
sentido que o status de militar da ativa constitui requisito de procedibilidade
e não de prosseguibilidade do processo, conforme jurisprudências
relacionadas abaixo:

EMENTA: APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PROCESSO EM
CURSO NA 2ª INSTÂNCIA. ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR PELA
INCAPACIDADE
DEFINITIVA
PARA
O
SERVIÇO
MILITAR.
AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. PRELIMINAR DE
NÃO
CONHECIMENTO E CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.
Informações aportadas aos autos, oriundas do Juízo a quo, noticiando que o
Apelante não ostenta mais o status de militar, em face de incapacidade definitiva para
o Serviço Militar. Impõe-se a extinção do processo pela falta de condição de
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procedibilidade para o prosseguimento da ação penal. A condição de militar do
Acusado é indispensável para a persecução penal no crime de deserção.
Precedentes nesse sentido. Preliminar de não conhecimento por falta de condição de
procedibilidade - e concessão de Habeas Corpus de Ofício acolhida. Decisão
majoritária. (Processo Num: 949220013701401 RJ 00000009-49.2013.7.01.0401; Data
da Publicação: 07/11/2013 Vol: Veículo: DJE – Ministro relator: Lúcio Mauro de Barros
Góes – grifo nosso)
APELAÇÃO. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). PROCESSO EM CURSO NA 2ª
INSTÂNCIA. ACUSADO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR PELO LICENCIAMENTO
DO
SERVIÇO
ATIVO
DO
EXÉRCITO.
AUSÊNCIA
DE
CONDIÇÃO
DE PROCEDIBILIDADE SUPERVENIENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E
ARQUIVAMENTO DO FEITO. Informação aportada aos autos, oriundas do Juízo a
quo, noticiando que o Apelante não ostenta mais o status de militar, em face de
licenciamento por término do serviço militar obrigatório. Impõe-se a extinção do
processo pela falta de condição de procedibilidade da ação penal. A condição de
militar do Acusado é indispensável para a persecução penal no crime de deserção.
Precedentes nesse sentido. Preliminar de não conhecimento do Recurso acolhida e
5
concedido, de ofício, habeas corpus
para trancar a Ação Penal Militar por falta de
justa causa, determinando-se o seu arquivamento. Decisão majoritária.(Processo
Num: 0000091-93.2013.7.05.0005; Data da Publicação: 20/05/2014 Vol: Veículo: DJE
– Ministro relator: Lúcio Mauro de Barros Góes – grifo nosso)
HABEAS CORPUS. DESERÇÃO. AÇÃO PENAL REGULARMENTE INSTAURADA.
PERDA SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DECISÃO DO
CONSELHO PELO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. IMPUGNAÇÃO DO ATO PELA
DPU. A ação penal decorrente da prática do delito de deserção, conforme
entendimento consolidado desta Corte por meio da Súmula nº 12, exige a condição
de militar do agente para figurar no polo passivo da relação processual penal,
conforme se verifica do artigo 457 e seus §§ 1º, 2º e 3º, do CPPM. Embora esses
dispositivos se refiram à aptidão de saúde do desertor para sua reinclusão e a
consequente instauração do processo, o legislador expressou o entendimento no §
2º do referido dispositivo de que a inaptidão por incapacidade definitiva o isenta
do processo, determinando, por consequência lógica, o seu arquivamento. Por essa
razão, não há de falar em violação do artigo 129, inciso I, da CF, conforme
precedente da Excelsa Corte. Configurada a ausência de interesse da lei em manter
sub judice o agente inapto para o serviço militar obrigatório. Uma vez licenciado
das fileiras da Força, por meio da discricionariedade da autoridade administrativa
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militar, o acusado não mais se sujeita à ação penal militar de rito especial, ainda que
seu desligamento seja superveniente à instauração do processo. Ratificada a liminar
que suspendeu o curso da ação penal e, no mérito, concedida a ordem para trancála por manifesta perda de objeto. Decisão por maioria. (Processo Num: 000021765.2014.7.00.0000 ; Data da Publicação: 04/03/2015 Vol: Veículo: DJE – Ministro
relator: William de Oliveira Barros– grifo nosso)
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. DPU. DESERÇÃO. PERDA DO STATUS
DE MILITAR DO ACUSADO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INDULTO CONCEDIDO PELO
JUÍZO
A
QUO.
CONFIRMAÇÃO
PELO
STM. O status de militar da ativa constitui requisito de procedibilidade e não
de prosseguibilidade do processo, nos termos § 2º do art. 457 do CPPM. Inexiste
qualquer previsão na legislação castrense que ampare interpretação diversa. A
exclusão do desertor do Serviço Ativo das Forças Armadas, em momento posterior
ao recebimento da peça acusatória, não extingue a sua punibilidade. Uma vez
concedido o indulto ao réu, e ocorrido o seu trânsito em julgado sem que as partes
tenham dele recorrido, cabe a esta Corte confirmar o benefício. Embargos
rejeitados. Decisão por maioria. (STM - Acórdão Num: 000005635.2014.7.03.0303 UF: DF; Data da Publicação: 24/10/2016 Vol: Veículo: DJE – Ministro
relator: Alvaro Luiz Pinto - grifo nosso)
APELAÇÃO. DESERÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE. NÃO
VERIFICADA. 1. A tese relativa à ausência da intitulada condição de
prosseguibilidade jamais encontrou respaldo jurídico no ordenamento pátrio, seja
nos tempos do Império ou durante a República. 2. Em interpretação sistemática, os
§§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar, o art. 187 do Código Penal
Militar, o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares e o enunciado 12 de
Súmula de Jurisprudência deste Tribunal revelam somente a condição de
procedibilidade de legitimidade passiva quando do recebimento da Denúncia, sem
menção a qualquer condição de prosseguibilidade após essa fase. Trata-se de
verdadeiro silêncio eloquente e não eventual omissão do legislador. 3. Decisão por
maioria. (STM - Acórdão Num: 0000154-97.2016.7.12.0012 UF: AM Decisão:
31/10/2017 Proc: AP - APELAÇÃO Cód. 50 Publicação Data da Publicação:
01/12/2017 Vol: Veículo: DJE Ministro Relator Lúcio Mário de Barros Góes – grifo
nosso)
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EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO MILITAR.
EXTINÇÃO DA AÇÃO PENAL SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO
A QUO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 1. Em observância à Teoria da Atividade,
adotada pelo Código Penal Militar, o fato de o agente ter sido licenciado das fileiras
das Forças Armadas durante o curso da Ação Penal em nada modifica a sua condição
de militar no momento em que perpetrou o crime de deserção. 2.
A ação penal para a apuração do crime de deserção é pública incondicionada
e, nessa situação, a legislação penal militar tutela os pilares básicos das Forças
Armadas, sendo vedado estabelecer outras condições de procedibilidade e de
prosseguibilidade distanciadas da lei. Recurso conhecido e provido. Decisão por
maioria. (STM - Acórdão Num: 0000095-12.2016.7.12.0012 UF: AM Decisão:
24/10/2017 Proc: AP - APELAÇÃO Cód. 50 Publicação Data da Publicação:
16/11/2017 Vol: Veículo: DJE Ministro Relator Artur Vidigal de Oliveira – grifo nosso)
EMENTA. APELAÇÃO. DESERÇÃO. ARTIGO 187 DO CPM. SENTENÇA A QUO QUE
JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A AÇÃO PENAL MILITAR
REFERENTE A DESERTOR. Militar que se ausentou sem autorização por mais de oito
dias
da
OM,
em
que
servia,
consumou
deserção.
Por
consequência teve sua exclusão5 do serviço ativo do Exército.
Apresentou-se
voluntariamente, foi considerado apto para o serviço militar, reincluído ao serviço
ativo e denunciado. Em face do licenciamento do Réu da Força, o Conselho
Permanente de Justiça julgou extinto o processo sem julgamento do mérito. O
licenciamento de militar não inviabiliza o prosseguimento do feito por não integrar
as hipóteses de extinção da punibilidade previstas no CPM. No caso, examina-se a
conduta do militar que cometeu crime de deserção, devendo ser julgado e
processado pelo ato ilícito praticado, independentemente da sua condição atual de
civil. Precedentes. Apelação do Parquet Castrense provida para cassar a Sentença
recorrida e determinar o regular prosseguimento do feito. Maioria (Apelação nº
0000191-39.2016.7.11.0211/DF, 01/06/2017, Rel. Min. Alte Esq Marcus Vinícius
Oliveira dos Santos - grifo nosso).
Exposta a legislação, a doutrina e a jurisprudência, podemos afirmar que
a tese firmada pelo STM é de que o status de militar é condição de procedibilidade,
ou seja, no momento do oferecimento da denúncia o desertor tem que ostentar a
condição de militar.
Em relação ao status de militar para o prosseguimento da ação penal, o
STM vem adotando a tese que a condição de militar não inviabiliza o prosseguimento
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da ação penal por não integrar as hipóteses de extinção da punibilidade prevista no
CPM, como até então defendia a Egrégia Corte castrense.
Cabe destacar que a jurisprudência do STF ainda guarda restrição quanto
à condição de militar do desertor, argumentando ser elemento estrutural do tipo
penal, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do crime.
Entretanto, em dois julgados do Min. Alexandre de Moraes, um datado de
22/06/2018 e outro de 29/03/2019, ambos em sede de Habeas Corpus, decidiu o
digníssimo Ministro que o “status de militar é exigido somente na fase inicial do

processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante,
para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.”
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá
ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de
procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do
processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante,
para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do
art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental a que
se nega provimento. (HC 146355 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES,
Primeira Turma, julgado em 22/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-153 DIVULG
31-07-2018 PUBLIC 01-08-2018)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187
DO CÓDIGO PENAL MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA
DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS
ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO
CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção (CPM, art. 187) somente poderá
ser instaurada contra militar da ativa, constituindo, portanto, condição de
procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase inicial do
processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante,
para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a
posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas.Inteligência do
art. 456, § 4º, e do art. 457, § 1º e § 2º, do CPPM. Precedentes. 2. Agravo Regimental
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a que se nega provimento. (HC 167640 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE
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Observamos que o entendimento do STF pode vir a sofrer mudança no
tocante a condição de militar para o prosseguimento da ação penal no crime de
deserção, conforme entendimento do seu mais novo ministro.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em interpretação aprofundada da legislação militar, cabe destacar que os
§§ 1º a 3º do art. 457 do Código de Processo Penal Militar, o art. 187 do Código Penal
Militar, o inciso VIII do art. 82 do Estatuto dos Militares e o enunciado 12 de Súmula
do STM revelam somente a condição de procedibilidade de legitimidade passiva
quando do recebimento da denúncia, sem menção a qualquer condição de
prosseguibilidade após essa fase.
O status de militar da ativa constitui requisito de procedibilidade e não de
prosseguibilidade do processo, nos termos § 2º do art. 457 do CPPM.
Como bem se observa, o licenciamento ou exclusão do militar desertor
em momento posterior a sua reinclusão, não inviabiliza o prosseguimento da
5
ação, sob pena de criação de causa
de extinção de punibilidade não prevista no
Código Penal Militar.
Em observância à Teoria da Atividade[10] adotada pelo Código Penal
Militar, o fato de o agente ter sido licenciado das fileiras das Forças Armadas durante
o curso da Ação Penal em nada modifica a sua condição de militar no momento em
que perpetrou o crime de deserção.
Em síntese, o status de militar tem relevância apenas para o
procedimento da ação, não guardando mais relevância para prosseguibilidade,
conforme novo entendimento da Corte Militar.
Apesar do entendimento consolidado pela Corte Castrense, ainda há um
longo caminho a ser percorrido, pois o STF ainda guardar restrição quanto ao status
de militar no crime de deserção no tocante a prosseguibilidade da ação penal, mas
como destacado no presente Artigo pode vir a ter novo entendimento no futuro.
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NOTAS:
[1] Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 – Código Penal Militar
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[2] A palavra “castrense” origina-se, como ensina Ronaldo Joa?o Roth, pelas
palavras de Reynaldo Moreira Miranda, do voca?bulo “castra”, castrorum do latim,
que “significa acampamentos (...), isto e?, o incipiente e primitivo ‘direito romanomilitar’ – o jus castrensis – se exercia, de prefere?ncia, nos acampamentos, em
tempo de guerra, em plena luta armada” (Justic?a militar e as peculiaridades do juiz
militar na atuac?a?o jurisdicional. Sa?o Paulo: Juarez de Oliveira, 2003, p. 91) – citado
por NEVES, Cícero Coimbra. Manual de direito penal militar, 4ª edição, p 36.
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[3] Art. 5º da Lei nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980 - Estatuto dos Militares.
[4] Decreto-lei nº 1.002, de 21 de outubro de 1969 – Código de Processo Penal
Militar.
[5] Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem – Constituição Federal de
1988.
5

[6] Art. 5º. LXI - ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita
e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de
transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei;
[7] Exceção aos crimes propriamente militares é o crime de insubmissão que é
praticado por civil mas que é condicionado a incorporação do insubmisso. Condição
de procedibilidade.
[8] Crime Militar de Deserção: As Condições de Procedibilidade e de
Prosseguibilidade: Revista de Doutrina e Jurisprudência do Superior Tribunal Militar.
— Vol. 22, n. 1/2 (jan./set. 2013) - . — Brasília: Superior Tribunal Militar, Comissão
de
Jurisprudência,
2013. Disponível
em:
<http://www.mflip.com.br/pub/stm/index6/?numero=22&edicao=2854>. Acesso
em 28 fevereiro 2018
[9] Juiz Federal da Justiça Militar (conforme Lei 13.774/2018 de reorganização da
Justiça Militar da União)
[10] Teoria adotada: o Co?digo Penal adotou a teoria da atividade. Como
conseque?ncia principal, a imputabilidade do agente deve ser aferida no momento
em que o crime e? praticado, pouco importando a data em que o resultado venha
a ocorrer. (CAPEZ, 2017, p. 85)
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(Orientador)
Resumo: O presente artigo consiste na análise da Lei nº 10.826 de dezembro de
2003, chamada de Estatuto do Desarmamento, além da análise de sua eficácia ou
não no Brasil quanto à redução da criminalidade, além de explicar os termos posse
e porte de armas. O Estatuto do Desarmamento foi a Lei que regulamentou o
Referendo sobre a Comercialização de armas de fogo e munições, realizado no
dia 23 de outubro de 2005, onde a população decidiu sobre venda de armas de
fogo e munições no Brasil. A regulamentação e a liberação do uso das armas de
fogo é um tema bastante debatido
no Brasil e gera grande polemica. As estatísticas
5
demonstram que houve aumento da violência mesmo após a criação do Estatuto
do Desarmamento, mas com menor índice de crescimento. Será abordado ainda
sobre o decreto n° 9.685, de 15 de janeiro de 2019 que alterou os artigos 12, 15, 16,
18, 30 e 67-C do decreto de n° 5.123/2004. A pesquisa do presente trabalho é de
caráter bibliográfico que se concentrou na leitura, análise e interpretação de
doutrinas, leis federais e documentos.
Palavras-Chave: Desarmamento. Criminalidade. Arma de fogo. Posse. Porte.
Abstract: This article is an analysis of Law 10,826 of December 2003, called the
Disarmament Statute, as well as an analysis of its effectiveness in reducing crime, as
well as explaining the terms of possession and possession of weapons. The
Disarmament Statute was the Law that regulated the Referendum on the Sale of
Firearms and Ammunition, held on October 23, 2005, where the population decided
on the sale of firearms and ammunition in Brazil. Regulating and releasing the use
of firearms is a hotly debated issue in Brazil and generates great controversy.
Statistics show that there has been an increase in violence even after the creation
of the Disarmament Statute, but with a lower rate of growth. It will also be discussed
on Decree No. 9,685, dated January 15, 2019, which amended Articles 12, 15, 16, 18,
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30 and 67-C of Decree No. 5.123 / 2004. The research of the present work is of
bibliographical character that focused on the reading, analysis and interpretation of
doctrines, federal laws and documents.
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Sumário: INTRODUÇÃO. 1. ESTATUTO DO DESARMAMENTO. 2. AS ARMAS NA
FORMAÇÃO DA SOCIEDADE E SUA PARTE HISTÓRICA. 2.1 Posse de arma de
fogo. 2.2 Porte de arma de fogo. 3. A INEFICÁCIA DO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO NA REDUÇÃO DA CRIMINALIDADE. 4. DECRETO Nº 9.685, DE 15
DE JANEIRO DE 2019. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
As armas de fogo estão presentes na sociedade há muitos anos, sendo
remetida aos primórdios da sociedade e a seus costumes e a sua regulamentação.
No tocante as armas de fogo, a grande discussão no Brasil é em relação
a liberação ou maior facilitação do direito de porte de armas, isto porque foi criado
em 2003 o estatuto do desarmamento, o qual visou inibir os grandiosos índices de
violência que assolava o país, porém, conforme referendo popular iniciado pelo
próprio estatuto, a população civil nacional votou contra a proibição de
comercialização de armas, o que demonstra a opinião geral de que o cidadão
brasileiro não é favor do desarmamento civil completo.
No dia 22 de dezembro de 2003, o Congresso Nacional promulgou a
Lei nº 10.826/03, chamada Estatuto do Desarmamento que atualizou a legislação
sobre registro, porte e comércio de armas de fogo no Brasil. O principal objetivo
do Estatuto do Desarmamento é regulamentar o porte e a posse de armas de fogo
por civis, tal como reduzir as mortes ocasionadas por disparo de arma de fogo.
Com o advindo da Lei n.º 10.826/03, a compra de armas de fogo, tornouse algo que dever ter a comprovação da efetiva necessidade. A autorização do porte
de arma de fogo, para aqueles que não se encontram no rol taxativo da lei é algo
um pouco mais difícil de conseguir, portanto é comum, nos depararmos com
situações de porte ilegal.
Após a promulgação do Estatuto, o Brasil passou a ter mais controle
sobre o número de armas em posse de pessoas e das empresas de segurança, pois
somente armas que fossem devidamente registradas ficariam em posse de civis, em
sua residência ou em seu local de trabalho. O porte da arma de fogo foi permitido
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apenas aos civis com idade superior a 25 anos, que estivessem com situação regular,
sem nenhum tipo de envolvimento com qualquer atividade ilícita e desde que
preenchesse todos os critérios propostos pelo governo através do Estatuto.
Atualmente observa-se que o Estatuto do Desarmamento não foi
suficientemente satisfatório no que diz respeito à diminuição dos índices de
violência e mortes causadas por armas de fogo, uma vez que existe a necessidade
também de esforço do Governo para que dessa forma exista uma sociedade onde
possuir ou portar uma arma de fogo não apresente motivo de riscos à população.
Grande parte dos cidadãos brasileiros que discordam do desarmamento
civil introduzido pelo Estatuto do Desarmamento usam como argumento que, a lei
burocratiza e restringe condutas, como por exemplo, o registro, a posse, o porte e
comercialização de armas de fogo e munições, e ainda comina penalidade aos que
infringirem a legislação. Por essa razão acreditam que o estatuto impede os
cidadãos de exercer e usufruir de suas garantias constitucionais, tais como a defesa
da propriedade e do direito à vida.
Segundo esta linha de pensamento, o referido estatuto restringe a
sociedade da garantia de seus direitos individuais, uma vez que o alcance restrito
5 atinge apenas a sociedade civil, que cumpre
da legislação do desarmamento
corretamente com seus deveres e garantias constitucionais. Igualmente, o
desarmamento civil não atingiu a criminalidade, resultando assim na majoração e
potencialização dos crimes cometidos através do uso de armas de fogo,
aumentando os índices de violência em geral. O direito à vida figura como direito
fundamental do homem na Constituição Federal e é evidente que este pode e deve
defender esse direito tanto quanto sua integridade física, seu patrimônio ou a
inviolabilidade do seu domicílio.
Porém, há também uma parte da sociedade que acredita que o Estatuto
tem sido eficaz para a diminuição da criminalidade e de mortes causadas com o uso
de arma de fogo por criminosos, de modo que consideram a legislação como
constitucional e eficaz, e compreendem que o Estatuto possui capacidade, para
reduzir os índices de criminalidade. Defendem ainda que seria retrocesso revogar o
referido Estatuto, pois acreditam que o índice de criminalidade poderia crescer
novamente, impossibilitando assim o Estado de garantir com efetividade a
segurança da coletividade.
No mês de janeiro de 2019, um novo Decreto de n° 9.685 foi assinado
com a finalidade de alterar o Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, que
regulamenta o estatuto do desarmamento, que dispõe sobre registro, posse e
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comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas SINARM e define crimes. O novo decreto instituiu novos critérios referentes ao
registro e posse de armas.
1. ESTATUTO DO DESARMAMENTO
A lei n° 10.826/2003, chamada de Estatuto do Desarmamento, foi criada
após uma intensa comoção popular e pressão da mídia para que o governo fizesse
jus ao combate contra a criminalidade, vez que a Lei anterior sobre armas, qual seja,
a Lei 9.437/97, foi ineficaz em reduzir significativamente qualquer estatística em
relação à criminalidade que assolava o país.
O Estatuto do Desarmamento regula a posse e a venda de armas de fogo
e de munição. O estatuto também define regras sobre o Sistema Nacional de Armas
(SINARM) e está em vigor desde dezembro de 2003.
O SINARM foi instituído no ministério da justiça, no âmbito da polícia
federal, possui circunscrição em todo o território nacional e tem por finalidade
manter o cadastro geral, integrado e permanente das armas de fogo importadas,
que são produzidas e vendidas no país de sua competência, e o controle dos
registros dessas armas, ou seja, é o sistema onde fica registrado o cadastro
das armas que são vendidas e produzidas no país. Também são registradas no
sistema todas as autorizações de porte de arma concedidas.
Outros tipos de registros, como transferência de porte, cadastro de
acervo policial e de apreensões também devem ser inseridos no sistema. Entendese por registros próprios, os registros feitos pelas instituições, órgãos e corporações
em documentos oficiais de caráter permanente.
O objetivo do Estatuto foi de regulamentar o registro, a posse, o porte e
a comercialização de armas de fogo e munição no território nacional, aderindo a
critérios mais rigorosos para obtenção de armas de fogo e munição, visando à
redução da violência.
Neste sentido, uma das maiores polêmicas da Lei 10.826/2003 foi o seu
caráter restritivo, onde a regra geral foi à proibição quase de modo total da posse
e do porte de armas de fogo por pessoas comuns.
No dia 23 de outubro de 2005, o povo brasileiro foi consultado sobre a
proibição do comércio de armas de fogo e munições no país. Houve um referendo
popular como medida do governo para conhecer a opinião da população quanto à
proibição ou não do comércio de armas de fogo e munições no Brasil, sendo que,
em outubro de 2005, foi realizada a referida votação.
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Nesta ocasião do referendo, os Brasileiros votaram majoritariamente
pelo “não”, resposta esta que demonstrou o não interesse da população em geral
para com o desarmamento civil.
O estatuto do desarmamento trouxe no seu corpo a expressa proibição
do porte de arma, sendo permitidos apenas aos membros das forças armadas,
policiais, membros do judiciário e ministério público, entre outros de cargo público.
Para o cidadão comum, a aquisição de arma de fogo, mostra-se no caso
concreto virtualmente impossível de conseguir, pelo motivo de que cabe ao
requerente deste direito comprovar efetiva necessidade, o que, em um estado que
sofre índices de violência comparados a zonas de guerra pelo mundo é no mínimo
redundante.
Conclui-se que a lei 10.826/03 foi expressamente criada por combater os
altos índices de crimes praticados mediante o uso de arma de fogo, estatísticas que
a Lei n° 9.437/97 falhou em combater e diminuir, sendo que a primeira trouxe
diversas formas de evitar a aquisição, posse e porte para aqueles que queriam se
armar de modo legal, o que consequente levou a uma discussão acerca das
inconstitucionalidades destas restrições.
Por fim, o estatuto do5 desarmamento cumpriu seu papel de desarmar a
população civil, porém, não foi efetivo para diminuir os números de armas ilegais e
sequer diminuir os números da violência urbana, assuntos estes que serão
discutidos nos próximos capitulo.
2. AS ARMAS NA FORMAÇÃO DA SOCIEDADE E SUA PARTE HISTÓRICA
Antigamente, era necessário que os homens soubessem lutar para
sobreviver. Não precisava exatamente se tornar um excelente lutador, um exímio
combatente, um conhecedor das grandes técnicas desenvolvidas de luta, mas era
preciso que os homens adquirissem alguns conhecimentos básicos e habilidades
que pudessem ser utilizados perante os confrontos nos quais pudessem se
envolver. O homem aprendia a lutar para dominar habilidades e conhecimentos que
eram passados de geração a geração.
Existe uma grande história das lutas corporais no Brasil. Tem-se como
exemplo a capoeira que é praticada desde o século XIX. A capoeira não é definida
apenas como um tipo de luta, uma vez que seus praticantes desenvolvem
movimentos de dança e de jogo. A capoeira desenvolve-se amplamente como
prática cultural, que constitui um conjunto de valores e princípios interligados ao
domínio do próprio corpo.
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A capoeira não era o único tipo de luta existente durante o século XIX,
há notícias da existência de outros. A capoeira advém das raízes escravas, mas
passou a ser praticada por outros segmentos sociais e, portanto possui grande
importância na história cultural e social do Brasil.
A capoeira que também é arte marcial era usada de forma alternativa ao
uso de armas de fogo, através dos homens em suas lutas. Dessa forma, durante o
século XIX a aprendizagem de técnicas de luta e do emprego de armas ocorriam de
diversas formas e outras maneiras.
No tocante às armas, os estudos indicam que as armas de choque eram
de simples manuseio e que precisavam principalmente da força muscular do
homem, sendo de fácil aprendizagem, motivo este que juntamente com o baixo
custo de confecção, eram mais acessíveis para a maioria dos homens.
Os homens tinham atividades como caça e práticas sociais, como por
exemplo, as cavalhadas, em que eles necessitavam do uso de facão e das armas
brancas para aprenderem a usar outros tipos de armas de manejo mais simplificado,
tais como as lanças, ou ainda para aprenderem a usar armas de mecanismos mais
complexos, como é o caso das armas de fogo.
O frequente uso de arma por parte da população pobre moradora do
interior rural e eventos políticos de alcance nacional, motivou a propagação da
difusão de valores agregados às ideias de violência, pobreza e nacionalidade.
As possibilidades financeiras muito restritas da grande maioria da
população são, ainda, o fator que explica a difusão de outro recurso bélico pelos
homens, o emprego de seus instrumentos de trabalho como armas.
Naquela época os homens poderiam usar armas em seus interesses
pessoais, bem como as forças sociais e políticas também tinham interesse em se
apropriar de suas capacidades físicas e habilidades com o uso de armas.
As armas de fogo surgiram no século XV, no século seguinte, foi criado
o fuzil de pederneira, o qual era abastecido manualmente com a pólvora e o projétil.
No século XIX, foram criados os cartuchos e os mecanismos de carregamento pela
culatra tornando as armas mais confiáveis.
No ano de 1884 foi criada a primeira metralhadora. Durante o final do
século XX foram criadas submetralhadoras, fuzis de assalto e pistolas automáticas.
Dessa forma, verifica-se a existência de uma sociedade armada, ou seja,
os procedimentos acima descritos se desenvolveram em uma época na qual o
emprego e o uso de armas estavam propagados em todos os segmentos sociais e
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os homens armavam-se independentemente de qualquer tipo de controle
governamental.
A sociedade possuía armas de fogo e o Estado não as controlavam,
resultando assim na difusão das armas, na ocorrência da violência física, na
frequência dos confrontos armados, que são compreendidos não como elementos
desagregadores da sociedade, mas sim como parte integrante e necessária ao
funcionamento dela.
2.1 POSSE DE ARMA DE FOGO
O termo posse de arma significa possuir/deter como sua uma arma de
fogo, ou seja, é tê-la em lugar determinado sob sua posse, podendo este lugar ser
uma propriedade imóvel como uma casa, um sítio ou fazenda, ou ainda em seu
local de trabalho, quando o responsável pela arma fosse também o responsável
legal pelo local, com a condição de que a arma fique somente dentro das
dependências deste local.
Pode ser permitida a posse de armas a qualquer cidadão que esteja
plenamente capacitado e que cumpra devidamente com os requisitos estabelecidos
pelo Estatuto. A posse de armas é comum para caçadores, competidores e
5
colecionadores.
Conforme definição de Fernando Capez:
Haverá a configuração típica sempre que as ações de
possuir ou manter sob guarda arma de fogo, acessórios ou
munições forem praticadas com desrespeito aos requisitos
constantes da Lei n. 10.826/2003 ou de seu Regulamento, por
exemplo, posse de arma de fogo sem o registro concedido
pela autoridade competente (art. 5º, § 1º, da Lei) ou com prazo
de validade expirado (art. 5º, § 2º, da Lei). (Capez 2014, p.
241).”
Aquele que desobedecer à legislação e praticar o crime de posse ilegal
de arma de fogo incorre nas penas do artigo 12 que prevê pena de detenção de 1
a 3 anos e multa, conforme segue abaixo:
“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, no interior de sua
residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de
trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do
estabelecimento ou empresa:
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Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.”
A maioria dos casos de condenação referentes ao crime do artigo 12
ocorre quando o agente é encontrado portando consigo, junto de seu corpo e fora
dos locais indicados no referido artigo e citados acima, arma de fogo, munição de
uso permitido ou acessório. O crime se consuma também quando são encontrados
dentro do veículo do agente os objetos de uso permitido, pois mesmo que
particular, o veículo não se equipara à residência ou à dependência desta.
Para que a posse se torne lícita é necessário fazer um registro da mesma,
conforme o art. 5º da lei do desarmamento, o qual será expedido pela Polícia
Federal, bem como autorização do SINARM. Esse registro possui a função de
controle estatal das armas de fogo, isto é, auxilia o Estado a saber quem
responsabilizar pelo uso de determinadas armas.
2.2 PORTE DE ARMA DE FOGO
A palavra porte significa possuir permissão para levar a arma de fogo
consigo, ou seja, pronta para uso, em locais que não são de sua
propriedade. O porte de armas é proibido desde 2003, salvo em poucas exceções
autorizadas, conforme disposto no artigo 6 da Lei nº 10.826/03.
O crime de porte de arma acontece quando o agente deixa o local
determinado em lei para posse, levando consigo a arma de fogo sem a devida
autorização, mesmo que o cidadão possua a autorização de posse que não se
confunde com o porte.
Todo cidadão que portar, deter, adquirir ou fornecer arma de fogo de
uso permitido sem autorização estará em desacordo com a Lei, ou seja, estará
cometendo um crime inafiançável.
A pena por este crime é de 2 a 4 anos de reclusão, conforme dispõe o
artigo 14 do Estatuto do desarmamento:
“Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em
depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar
arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
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Quando o porte for de armas de uso restrito, a pena varia entre três e
seis anos de reclusão e multa, conforme prevê o artigo 16 do estatuto.
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber,
ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente,
emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso proibido
com

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer
sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;
II - modificar as características de arma de fogo, de forma
a torná-la 5equivalente a arma de fogo de uso proibido ou
restrito ou para fins de dificultar ou de qualquer modo induzir
a erro autoridade policial, perito ou juiz;
III - possuir, detiver, fabricar ou empregar artefato
explosivo ou incendiário, sem autorização ou em desacordo
com determinação legal ou regulamentar;
IV - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma
de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de
identificação raspado, suprimido ou adulterado;
V - vender, entregar ou fornecer, ainda que
gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo
a criança ou adolescente; e
VI - produzir, recarregar ou reciclar, sem autorização
legal, ou adulterar, de qualquer forma, munição ou explosivo.
O agente deste crime é aquele que manipula a arma de fogo ilegalmente.
No crime de porte de arma sem a devida permissão, não é possível pagar fiança,
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Os Tribunais Superiores entendem que o crime de porte de arma de fogo
se consuma independentemente de a arma estar municiada, mas o Superior
Tribunal de Justiça tem entendido que se o laudo pericial reconhecer a total
ineficácia da arma de fogo e das munições deve ser reconhecida e declarada a
atipicidade da conduta.
Apesar de a legislação definir armas de uso exclusivo como aquelas
usadas pelas forças armadas e definir armas como permitidas para os civis que
conseguem autorização, a lei considera crime de porte de arma para os dois tipos
de armas, por essa razão Fernando Capez considera que houve uma falha da
legislação:

“A posse ocorre dentro e o porte, fora de casa. Quando
tais condutas dizem respeito à arma de fogo de uso
permitido, a Lei as trata com distinção, tipificando a primeira
no art. 12 e a segunda, de modo mais severo, no art. 14. Em
se tratando de arma de fogo de uso restrito ou proibido, no
entanto, a Lei, estranhamente, não fez qualquer diferenciação.
Entendemos que deveria ter havido tratamento penal diverso,
pois a manutenção do artefato, mesmo o de uso restrito,
dentro da residência do autor, é menos grave do que ele ser
carregado pela via pública. É certo que não existe autorização
para manter uma metralhadora dentro de casa, e tal fato
merece severa reprimenda; mesmo assim, sair com uma
metralhadora pelas ruas é um fato mais grave, e não deve
receber o mesmo tratamento (Capez, 2014, p.267).”
A função do porte, portanto, é o controle estatal da pessoa que porta a
arma, ou seja, consiste no interesse do estado em auferir a capacidade tríplice da
pessoa que possui interesse em portar a arma: capacidades física, psicológica e
técnica.
3. A INEFICÁCIA DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO NA REDUÇÃO DA
CRIMINALIDADE
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A Constituição Federal de 1988 prevê em seu artigo 5º, que são
invioláveis a intimidade, a vida privada, e a honra dos cidadãos brasileiros,
garantindo o direito à vida, à segurança, à liberdade e à propriedade, versa também
sobre a casa ser asilo inviolável do morador, onde este tem o precedente da
utilização de força moderada e eficaz para barrar possíveis atos ofensivos.
A Constituição Federal assegura a todos a inviolabilidade de seu
domicílio:
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:
XI - 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;
5
A Constituição prevê ainda
no artigo 144, que a segurança é de dever do
Estado e do direito de todos.
Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito

e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da
ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal;
II - polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - polícias civis;
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.
Porém o Estado tem se demonstrado falho no que tange a segurança do
cidadão e este tem o direito de defesa garantido pela nossa Carta Magna, sendo o
direito a legítima defesa com aval de força até mesmo letal para cessar o ato contra
a pessoa, por isso se faz necessário o debate sobre a liberação do porte de arma de
fogo.
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O movimento que pede a liberação das armas vem tomando grande
proporção, verifica-se o grande número de pessoas que estão defendendo a ideia
de que gostariam de ter o livre arbítrio para escolher possuir ou não uma arma para
defesa própria e de sua família em uma possível situação de perigo.
O doutrinador Guilherme Nucci defende o estatuto, uma vez que
acredita que as armas de fogo devem ser severamente controladas pelo Estado:
“A arma de fogo é instrumento vulnerante, fabricado,
particularmente, para ofender a integridade física de alguém,
ainda que possa ser com o propósito de defesa contra
agressão injusta. De todo modo, para o bem ou para o mal,
em função do direito individual fundamental à segurança
pública, é preciso que as armas de fogo, tal como se dá no
contexto dos tóxicos, sejam rigorosamente controladas pelo
Estado. Em especial, quando se trata de um país pobre, ainda
constituído de grande parcela da sociedade sem formação
cultural adequada, como o Brasil, o espaço para a circulação
da arma de fogo deve ser restrito (Nucci 2014, p. 22).”
De acordo com o Atlas da Violência 2018 divulgado pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública
(FBSP) entre o início dos anos 1980 e 2016, o percentual de homicídios no país
cometidos com armas de fogo aumentou de 40% para 71%.
Ainda segundo a pesquisa, entre os anos de 1980 e 2016, o número de
vítimas mortas por perfuração de armas de fogo foi de 910 mil, enquanto que as
mortes provocadas por outros meios continuaram com os índices estáveis desde o
início dos anos 1990. A pesquisa revela ainda, que os estados onde houve maior
crescimento da violência letal são os mesmos onde houve um aumento no número
de mortes através do uso de arma de fogo, especialmente nas regiões Nordeste e
Norte do país.
Entre os anos de 2006 até 2016, a taxa de homicídio por arma de fogo
cresceu um percentual de 15,4% em todo o país. A taxa de homicídio em geral teve
um aumento de 14% no número de casos. A violência armada aumentou nos
estados em que os homicídios também avançaram, como no Rio Grande do Norte
(349,1%), Acre (280,0%), Tocantins (219,1%) e Maranhão (201,7%).
O estado de é Sergipe, é o maior em proporção de homicídios por arma
de fogo, sendo 85,9% dos assassinatos provocados por perfuração à bala. Em
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segundo lugar está o estado de Alagoas, com 84,9%, seguido do Rio Grande do
Norte, com 84,6%.
O estado com menor proporção de homicídios causados por arma de
fogo é Roraima, com um percentual de 35,3%; seguido de Mato Grosso do Sul, com
48,6%; e no Tocantins, 54,1%.
4. DECRETO Nº 9.685, DE 15 DE JANEIRO DE 2019
Recentemente fora assinado um Decreto de n° 9.685 na data de 15 de
janeiro de 2019, que alterou o Decreto nº 5.123, de 1º de julho de 2004, que
regulamenta o estatuto do desarmamento, que dispõe sobre registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas SINARM e define crimes.
O novo decreto instituiu transformações significativas referentes ao
registro e posse de armas. Porém a regulamentação sobre o porte não foi
alterada. Portanto, o cidadão que andar armado ainda está praticando crime
conforme prevê o regimento do Estatuto do Desarmamento.
Este novo decreto trouxe mudanças referentes à redução da
discricionariedade da Polícia Federal para deferimento da concessão ou renovação
5
do registro de arma de fogo. O decreto
facilitou a concessão da posse de armas.
Conforme já abordado este artigo, antes desse decreto a Autoridade
Policial Federal indeferia o requerimento do cidadão com o fundamento de que ele
não havia justificado a sua efetiva necessidade para possuir a arma. Porém, a partir
de agora conforme prevê a nova legislação, a Autoridade Policial Federal deverá
deferir os requerimentos utilizando como base os critérios mais claros e simples
sobre a justificação da necessidade para a aquisição ou renovação do registro. O
decreto alterou os artigos 12, 15, 16, 18, 30 e 67-C do decreto de n° 5.123/2004.
O artigo 2º do decreto diz que os certificados de registro de armas de
fogo expedidos antes da data de publicação dessa nova norma foram
automaticamente renovados por um período de 10 anos. Porém isso só é válido
para as armas que já possuíam o devido e correto registro na Polícia Federal, para
àquelas armas com registro apenas na esfera estadual, acredita-se que poderá ser
publicada uma medida provisória sobre o assunto abrindo um novo período para
cadastramento e devida regularização. Até o momento, essas armas sem o registro
no SINARM ou SIGMA continuam sendo irregulares.
Os dois órgãos públicos responsáveis pelo “controle” das armas de fogo
existentes no Brasil são: SIGMA (Sistema de Gerenciamento Militar de Armas) que
é vinculado ao Exército Brasileiro, que regula o armamento das forças armadas e
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auxiliares e, também, dos caçadores, colecionadores e atiradores esportistas; e o
SINARM (Sistema Nacional de Armas) que é vinculado ao Departamento de Polícia
Federal, que centraliza o controle das demais armas de fogo.
O decreto acrescentou o seguinte artigo:
“Art. 67-C. Quaisquer cadastros constantes do SIGMA ou
do SINARM, na hipótese em que estiverem relacionados
com integrantes da Agência Brasileira de Inteligência,
deverão possuir exclusivamente o número de matrícula
funcional como dado de qualificação pessoal, incluídos os
relativos à aquisição e à venda de armamento e à
comunicação de extravio, furto ou roubo de arma de fogo ou
seus documentos".
O decreto revogou um artigo que tratava sobre a necessidade de
comprovar a capacidade técnica para manuseio da arma de fogo a cada duas
renovações de registro de arma.
O primeiro parágrafo do artigo 12 do decreto de n° 5.123/2004 foi
alterado e acrescido da presunção de veracidade dos fatos e das circunstâncias
afirmadas na declaração de efetiva necessidade, que serão examinadas pela Polícia
Federal. De acordo com o acrescentado no dispositivo, extrai-se que caso não haja
qualquer circunstância que demonstre que o requerente não preenche os requisitos
legais, o requerente poderá apenas fazer sua declaração de necessidade, desde que
preenchidos os outros requisitos necessários, para que seja lhe seja concedida a
aquisição ou renovação.
Art. 12. Para adquirir arma de fogo de uso permitido
o interessado deverá:
I - declarar efetiva necessidade;
(...)
§ 1º Presume-se a veracidade dos fatos e das
circunstâncias afirmadas na declaração de efetiva necessidade
a que se refere o inciso I do caput, a qual será examinada pela
Polícia Federal nos termos deste artigo.
De acordo com as novas regras, os critérios necessários para que o
cidadão comprove a efetiva necessidade de possuir uma arma em sua residência,
são:
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· Ser agente público, podendo estar ativo ou inativo, das categorias de agente
de segurança, funcionário da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), agente
penitenciário, funcionários do sistema socioeducativo e trabalhador da
polícia administrativa;
· Ser militar (ativo ou inativo);
· Residir em área rural;
· Residir em área urbana de estados com índices anuais de mais de dez
homicídios por cem mil habitantes, segundo dados de 2016 apresentados
no Atlas da Violência 2018 (todos os estados e o Distrito Federal se encaixam
nesse critério).
· Ser dono ou responsável legal de estabelecimentos comerciais ou industriais;
· Ser colecionador, atirador e caçador, devidamente registrados no Comando
do Exército.
Quando o requerente residir em local habitado por criança, adolescente
ou pessoa com deficiência mental, para autorização da posse de arma, o requerente
deverá apresentar uma declaração informando possuir cofre ou local seguro com
tranca para armazenamento da arma.
5 Para adquirir arma de fogo de uso permitido o
Art. 12.
interessado deverá:
(...)
VIII - na hipótese de residência habitada também por
criança, adolescente ou pessoa com deficiência mental,
apresentar declaração de que a sua residência possui cofre ou
local seguro com tranca para armazenamento.
A inobservância da cautela em relação ao armazenamento fará com que
o possuidor da arma pratique o crime de omissão de cautela, disposto no artigo 13,
do Estatuto do Desarmamento.
O parágrafo nono do artigo 12 informa que são razões para o
indeferimento do pedido ou para o cancelamento do registro: a ausência dos
requisitos anteriormente referidos; a comprovação de que o requerente prestou a
declaração de efetiva necessidade com afirmações falsas ou que mantém vínculo
com grupos criminosos ou que age como pessoa interposta de quem não preenche
os requisitos.
O número de armas de fogo de calibre permitido que cada cidadão pode
possuir antes era definido por meio de portarias, mas agora está definido também
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pelo decreto, que autoriza a posse de quatro armas, conforme § 8° do artigo 12,
inclusive para a aquisição de armas de fogo de uso permitido em quantidade
superior a esse limite.
O período de validade dos registros de arma de fogo foi aumentado para
o prazo de 10 anos, sendo ainda necessária nova comprovação dos requisitos legais
para a renovação, conforme dispõe o §2º do artigo 16.
Art. 16. O Certificado de Registro de Arma de Fogo
expedido pela Polícia Federal, precedido de cadastro no
SINARM, tem validade em todo o território nacional e autoriza
o seu proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente
no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda,
no seu local de trabalho, desde que seja ele o titular ou o
responsável legal pelo estabelecimento ou empresa.
(..)
§ 2º Os requisitos de que tratam os incisos IV, V, VI e VII
do caput do
art.
12
deverão
ser
comprovados,
periodicamente, a cada dez anos, junto à Polícia Federal, para
fins de renovação do Certificado de Registro.
O artigo 30 em seu parágrafo quarto autoriza as entidades de tiro
desportivo e as empresas de instrução de tiro a fornecer munições recarregadas
para uso exclusivo nas dependências da instituição em provas, cursos ou
treinamentos, para seus associados e clientes.
O novo decreto manteve inalteradas as exigências que já vigoravam
sobre posse de armas tais como: ter ao menos 25 anos; ter ocupação lícita;
obrigatoriedade de cursos para manejar a arma; não ter antecedentes criminais nas
justiças e juizados Federal, Estadual, Militar e Eleitoral; não estar respondendo
a inquérito policial ou processo criminal.
Não houve mudanças nas regras do porte de armas, que são a
possibilidade de circular com a arma fora de casa, atualmente proibida para o
cidadão comum, pois como está definida em lei, a regra do porte não pode ser
flexibilizada via decreto.
O novo decreto apresentou apenas algumas alterações sobre a aquisição
e renovação do registro (direito já previsto em lei de possuir a arma em casa ou
empresa), com a finalidade de sanar algumas obscuridades existentes no “Estatuto
do Desarmamento” e no Decreto anterior que o regulamenta.
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CONCLUSÃO
A sociedade passa por diversas mudanças, assim como o nosso
ordenamento jurídico. Com o intuito de regulamentar de forma eficaz a utilização
de arma de fogo, a legislação passou por diversas alterações, e como consequência
a vários questionamentos na esfera jurídica.
O Estatuto do Desarmamento foi criado com o objetivo de tentar
diminuir a criminalidade no Brasil. A criação da lei n° 10.826/2003 veio como
resposta para a sociedade que clamava por fim a criminalidade e insegurança que
desafiam o Estado e afrontam ao cidadão brasileiro. Com base nas pesquisas de
aumento da criminalidade no Brasil, conclui-se que a lei não se mostrou totalmente
eficaz para com a diminuição da criminalidade em todo o território brasileiro.
A política pública de segurança que desarmou o cidadão foi um grande
fracasso, uma vez que apenas desarmou aqueles cidadãos que são tementes à Lei
e que não possuíam nenhum interesse em cometer atos ilícitos, pois aquele que
pretende adquirir arma de fogo de forma ilegal para o cometimento de crimes ainda
consegue.
Isso demonstra como à restrição do armamento de defesa para a
5
população civil afetou diretamente
a vida do cidadão que foi privado de se
autodefender, bem como defender sua família, uma vez que ele mesmo que acabou
cedendo esse direito ao Estado e não recebeu em troca a proteção devida.
Porém, mais uma vez em resposta ao pedido da população brasileira, no
início do ano de 2019 um novo decreto foi assinado e alterou o Decreto nº 5.123, de
1º de julho de 2004, que regulamentava o estatuto do desarmamento, trazendo
assim com as novas normas do decreto uma maior facilidade do cidadão ao acesso
às armas de fogo.
O desarmamento está longe do consenso geral, agora com a nova
legislação em vigor é necessário que haja competência do estado para que o uso
indevido das armas não cause danos maiores a população, cumprindo assim o
papel apenas de proteger o cidadão e não de ferir.
REFERÊNCIAS

401
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

ALMEIDA, Adilson José de. Sociedade armada: o modo senhorial de atuação
no

Brasil

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Império. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pi
d=S0101-47142015000200093. Acesso em: 10 Jan. 2019.
BRASIL. Constituição Federal, de 05 de outubro de 1988. Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>.
Acesso em: 16 Jan. 2019.
BRASIL. Decreto Lei n° 5.123, de 1º de julho de 2004. Regulamenta a Lei
no 10.826, de 22 de dezembro de 2003, que dispõe sobre registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de
Armas
SINARM
e
define
crimes. Disponível
em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato20042006/2004/Decreto/D5123.htm. Acesso em: 15 Mar. 2019.
BRASIL. Lei n. 10826, de 22 de dezembro de 2003. Dispões sobre registro,
posse e comercialização de armas de fogo e munição sobre o sistema nacional
de armas – SINARM, define crime e dá outras providências. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.826.htm>. Acesso em: 15
Nov. 2018.
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: Legislação Penal Especial. 9. Ed. V.
4. São Paulo: Saraiva, 2014.
NITAHARA, Akemi. Armas de fogo são causa de morte em 71% dos
homicídios no Brasil. Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitoshumanos/noticia/2018-06/armas-de-fogo-sao-causa-da-morte-de-71-doshomicidios-no-brasil >. Acesso em: 09 Fev. 2019.

402
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas.
8. Ed. V. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014.
OLIVEIRA JUNIOR, Ivan Pareta de. Armas de fogo: o que muda com o
n.

9.685,

de

15

de

janeiro

de

2019?. Disponível
Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Decreto

em: https://jus.com.br/artigos/71436/armas-de-fogo-o-que-muda-com-odecreto-n-9-685-de-15-de-janeiro-de-2019/4. Acesso em: 12 Fev. 2019.
SHMOLLER, Henrique. O desarmamento no Brasil. In: Âmbito Jurídico, Rio
Grande,
XXI,
n.
168,
jan
2018.
Disponível
em:
<http://ambitojuridico.com.br/site/?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2011
3&revista_caderno=9 >. Acesso em: 18 Jan. 2019.
Nota:
5

[1] Graduado em Direito. Pós Graduação Lato Sensu em: O Processo e o Direito Civil
sob a Ótica da Constituição Federal de 1.988 e da Lei 10.406/2002. Pós Graduação Stricto
Sensu em Ciências Ambientais, todos pela Universidade Camilo Castelo Branco. PósGraduando Lato Sensu em Direito Médico pela UNIARA. Docente no curso de Direito,
Docente e Supervisor do Módulo Responsabilidade Profissional no Curso de Medicina pela
Universidade Brasil - Fernandópolis-SP. Advogado inscrito na OAB/SP sob n. 236.293, com
atuação profissional em Direito Penal e Direito Médico. Avaliador do INEP (Instituto Nacional
de Educação e Pesquisa Anisio Teixeira).

403
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

UM OLHAR CRÍTICO ÀS MEDIDAS PROTETIVAS DA LEI 11.340/2006
THAIS LARA PAVARINA RIBEIRO MENDONÇA:
Bacharelanda do Curso de Direito da Universidade
Brasil.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

ADEMIR GASQUES SANCHES[1]
RESUMO: A Lei 11.340/2006 representa um avanço no tocante à proteção à mulher
vítima de violência doméstica, aprovada em 07 de agosto de 2006, é alicerçada no
Art. 226 da Constituição Federal que trata a respeito da dignidade da pessoa
humana, liberdade e igualdade. A Lei Maria da Penha reconhece e tipifica as
violações de direitos, as quais podemos salientar a violência física; psicóloga, sexual,
moral e patrimonial. Seu arcabouço jurídico é destinado a mulher aplicando-se
analogicamente ao homem. Embora estando em vigência, os dados referentes as
violações de direitos das mulheres têm alcançados níveis alarmantes no estado
Brasileiro, levando a discussão quanto a efetividade da norma instituída,
principalmente quanto as medidas de proteção destinadas tanto para o agressor,
como para a ofendida. Identificou-se durante o estudo bibliográfico que vários
entraves como: a falta de políticas públicas; a responsabilidade estatal; morosidade
da justiça; bem como que instâncias culturais e sociais empreendem contra a
proteção a vida que deveria resultar efetiva aplicação da norma.
Palavras Chave: Medidas Protetivas de Urgência; Lei da Maria da Penha; Violência
contra a Mulher.
ABSTRACT: Law 11.340/2006 represents an advance in the protection of women
victims of domestic violence, approved on August 7, 2006, and is based on Article
226 of the Federal Constitution, which deals with the dignity of the human person,
freedom and equality. The Maria da Penha Act recognizes and typifies violations of
rights, which we can point out to physical violence; psychologist, sexual, moral and
patrimonial. Its juridical framework is destined to the woman applying analogically
to the man. Although in force, the data regarding violations of women's rights have
reached alarming levels in the Brazilian state, leading to a discussion about the
effectiveness of the norm established, mainly regarding the protection measures
intended for both the aggressor and the offended. It was identified during the
bibliographic study that several obstacles such as: the lack of public policies; state
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responsibility; slowness of justice; as well as cultural and social instances undertake
against life protection that should result its effective application.
Keywords: Urgent Protection Measures; Law of Maria da Penha; Violence against
Women.
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SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 DISCUSSÃO. 2.1 Disposições Gerais da Lei
11.340/2006. 2.2 As formas de violência doméstica, contextos sociais e dados das
violações no Estado Brasileiro. 2.3 Medidas protetivas e sua eficiência no combate
a violência contra mulher. 3 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
1 INTRODUÇÃO
A temática da violência contra mulher apresenta relevantes debates no
tocante a proteção e garantia de direitos, incluído a convivência familiar, social e
jurídica.
No ordenamento jurídico brasileiro destaca-se a criação da Lei 11.340 de
2006, denominada Lei Maria da5Penha, que atua na defesa e proteção da mulher,
visando a coibição da violência doméstica já amparada e alicerçada pelo artigo 226,
§8º da Carta Magna.
O presente artigo almeja analisar através de levantamento bibliográfico as
tipificações da violência doméstica contra mulher, bem como dados atuais sobre a
temática, análise crítica às medidas protetivas, suas espécies elencadas na lei
supracitada e eficácia a partir das referências utilizadas.
Foram compilados artigos científicos, livros e fontes digitais para o
norteamento e embasamento do debate a ser realizado durante as exposições de
pontos críticos dos autores a respeito das medidas protetivas e sua eficácia.
O trabalho será dividido em capítulos, primeiramente discutiremos a
respeito da relevância histórica, jurídica e social da Lei Maria da Penhas, e seus
progressos na garantia da proteção a mulher.
Em seguida, trataremos sobre a tipificação das violências domésticas
contextualizas aos dados atuais sobre denúncias, percepção populacional e dados
sobre a vitimização segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a Central
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de Atendimento à Mulher Ligue 180 (cento e oitenta) do Ministério do Direitos
Humanos.
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Por fim, ressaltaremos as medidas de proteção destinadas às mulheres,
apresentando as críticas e êxitos em relação aos resultados identificados ao longo
dos estudos bibliográficos.
O artigo é de suma relevância pois em tempos de comoção midiática e
social sobre a violência doméstica, levantam-se hipóteses a respeito da eficácia da
lei 11.340, cabendo aos operadores do direito estreitar o vínculo entre a lei e os
indivíduos, para cumprimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana.
2 DISCUSSÃO
2.1 Disposições Gerais da Lei 11.340/2006
Aprovada em 07 de agosto de 2006, a Lei 11.340 denominada Maria da
Penha (L.M.P.), em homenagem à vítima de tentativas de homicídio realizadas por
seu cônjuge, que indignada com a injustiça nacional, buscou auxílio às cortes
internacionais para tipificação dos delitos sofridos por mulheres no Estado
Brasileiro.
Após longos anos de trâmite processual, seu cônjuge foi condenado a dez
anos de reclusão, entretanto, só fora efetivamente detido após vinte anos, vindo a
cumprir apenas dois anos de reclusão. Tal fato evidenciou a omissão e negligência
do Brasil no tocante a violência doméstica, sendo, portanto, punido pela
Organização dos Estados Americanos – OAE, tendo de criar legislação adequada
para tal demanda (MINEO, 2011, p.6)
A violência é tema que transcende o lapso temporal, sendo vivenciada ao
longo dos séculos pelas mulheres em todo o mundo, a L.M.P representa o avanço
legislativo de resposta do Estado aos dados e estatísticas que alavancam o tema e
insurgem no seio familiar (VASCONCELOS, C. C.; RESENDE, G. S. L., 2018, p.122)
Souza (2009, p.1) e Buzzo (2011, p.27) retratam sobre o artigo 226 da
Constituição Federal concorrido com o artigo 1º da L.M.P., no que tange a
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prevenção e coibição da violência doméstica no âmbito da famiília, obrigando o
estado a instituir políticas públicas erradicando-as no âmbito doméstico.
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Segundo a norma vigente de proteção a mulher, Lei 11.340/06:
Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para
o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à
justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária.
Coimbra, Ricciardi e Levy (2018, p.163), recapitulam a respeito do
procedimento em casos de violência doméstica ou familiar anteriores a vigência da
L.M.P., seu processamento ocorria nos juizados Especiais Criminais mediante
aplicação da Lei 9.099/995, sendo portanto considerado como delito de menor
potencial ofensivo, cuja punibilidade do agente era irrisória, permitindo-se a
transação penal, materializada muitas vezes pelo pagamento de cestas básicas, sem
portanto coibir a prática reiterada
5 da violência.
É pertinente salientar a respeito das inovações acrescentadas ao Código
Penal Brasileiro (C.P.B) após a vigência da Lei 11.340/2006. Primeiramente, foi
inserida uma nova circunstância agravante genérica ao artigo 61, II, alínea “f” do
C.P.B., que se aplica a quaisquer crimes. Ademais, no tocante a penalização, o crime
deixou de ser considerado de menor potencial ofensivo, cuja pena fora aumentada
de 1 (um) para 3 (três) anos de detenção, deixando-se, portanto, de aplicar a Lei
9.099/95, embora a pena mínima seja a um ano. Derradeiramente, fora criado o
parágrafo 11º que estabelece uma nova possibilidade de aumento de pena quando
a ofendida portar deficiência. (JESUS, p.75, 2010).
Impende denotar que a aplicação da norma se estende a todas as mulheres,
indistintamente, neste sentido:
2º Toda mulher, independentemente de classe, raça,
etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional,
idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e
facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física
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e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social
(BRASIL, 2006).
A Constituição Federal (C.F) de 88, em seu artigo 1º, narra a respeito dos
fundamentos da república, entre eles, elenca no inciso III a dignidade da pessoa
humana, matéria costumeiramente discutida no mundo jurídico, que, em aplicação
ao tema em testilha, abre margens para diversas críticas e posicionamentos; a
criação de norma para proteção exclusiva a um gênero não abrange a real
necessidade jurídica, de modo que a lei deve aplicar-se indistintamente a
orientações sexuais ou de gênero, considerando o espectro de violência, visto que
o homem também está sujeito às situações disciplinadas na lei (DELATORE, SALIBA
(2012, p.30).
O magistrado Oliveira, nos Autos de 1074/2008, traz considerações a
respeito da aplicação da L. M. P. a homens, em sentença proferida, aplicou-a por
analogia em favor de sujeito que estava sofrendo agressões por sua ex-esposa,
ressaltando que há a possibilidade de aplicação in bonam partem, ou seja, em favor
do ofendido quando não houver norma incriminadora, para garantia dos direitos
fundamentais constitucionais (BRASIL, 2009).

ADEMIR GASQUES SANCHES[1]
RESUMO: A Lei 11.340/2006 representa um avanço no tocante à proteção à
mulher vítima de violência doméstica, aprovada em 07 de agosto de 2006, é
alicerçada no Art. 226 da Constituição Federal que trata a respeito da dignidade da
pessoa humana, liberdade e igualdade. A Lei Maria da Penha reconhece e tipifica as
violações de direitos, as quais podemos salientar a violência física; psicóloga, sexual,
moral e patrimonial. Seu arcabouço jurídico é destinado a mulher aplicando-se
analogicamente ao homem. Embora estando em vigência, os dados referentes as
violações de direitos das mulheres têm alcançados níveis alarmantes no estado
Brasileiro, levando a discussão quanto a efetividade da norma instituída,
principalmente quanto as medidas de proteção destinadas tanto para o agressor,
como para a ofendida. Identificou-se durante o estudo bibliográfico que vários
entraves como: a falta de políticas públicas; a responsabilidade estatal; morosidade
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da justiça; bem como que instâncias culturais e sociais empreendem contra a
proteção a vida que deveria resultar efetiva aplicação da norma.
Palavras Chave: Medidas Protetivas de Urgência; Lei da Maria da Penha;
Violência contra a Mulher.
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ABSTRACT: Law 11.340/2006 represents an advance in the protection of
women victims of domestic violence, approved on August 7, 2006, and is based on
Article 226 of the Federal Constitution, which deals with the dignity of the human
person, freedom and equality. The Maria da Penha Act recognizes and typifies
violations of rights, which we can point out to physical violence; psychologist,
sexual, moral and patrimonial. Its juridical framework is destined to the woman
applying analogically to the man. Although in force, the data regarding violations
of women's rights have reached alarming levels in the Brazilian state, leading to a
discussion about the effectiveness of the norm established, mainly regarding the
protection measures intended for both the aggressor and the offended. It was
identified during the bibliographic study that several obstacles such as: the lack of
public policies; state responsibility;
5 slowness of justice; as well as cultural and social
instances undertake against life protection that should result its effective
application.
Keywords: Urgent Protection Measures; Law of Maria da Penha; Violence
against Women.
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 DISCUSSÃO. 2.1 Disposições Gerais da Lei
11.340/2006. 2.2 As formas de violência doméstica, contextos sociais e dados das
violações no Estado Brasileiro. 2.3 Medidas protetivas e sua eficiência no combate
a violência contra mulher. 3 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1 INTRODUÇÃO
A temática da violência contra mulher apresenta relevantes debates no
tocante a proteção e garantia de direitos, incluído a convivência familiar, social e
jurídica.
No ordenamento jurídico brasileiro destaca-se a criação da Lei 11.340 de
2006, denominada Lei Maria da Penha, que atua na defesa e proteção da mulher,
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visando a coibição da violência doméstica já amparada e alicerçada pelo artigo 226,
§8º da Carta Magna.
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O presente artigo almeja analisar através de levantamento bibliográfico as
tipificações da violência doméstica contra mulher, bem como dados atuais sobre a
temática, análise crítica às medidas protetivas, suas espécies elencadas na lei
supracitada e eficácia a partir das referências utilizadas.
Foram compilados artigos científicos, livros e fontes digitais para o
norteamento e embasamento do debate a ser realizado durante as exposições de
pontos críticos dos autores a respeito das medidas protetivas e sua eficácia.
O trabalho será dividido em capítulos, primeiramente discutiremos a
respeito da relevância histórica, jurídica e social da Lei Maria da Penhas, e seus
progressos na garantia da proteção a mulher.
Em seguida, trataremos sobre a tipificação das violências domésticas
contextualizas aos dados atuais sobre denúncias, percepção populacional e dados
sobre a vitimização segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e a Central
de Atendimento à Mulher Ligue 180 (cento e oitenta) do Ministério do Direitos
Humanos.
Por fim, ressaltaremos as medidas de proteção destinadas às mulheres,
apresentando as críticas e êxitos em relação aos resultados identificados ao longo
dos estudos bibliográficos.
O artigo é de suma relevância pois em tempos de comoção midiática e
social sobre a violência doméstica, levantam-se hipóteses a respeito da eficácia da
lei 11.340, cabendo aos operadores do direito estreitar o vínculo entre a lei e os
indivíduos, para cumprimento do princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana.
2 DISCUSSÃO
2.1 Disposições Gerais da Lei 11.340/2006
Aprovada em 07 de agosto de 2006, a Lei 11.340 denominada Maria da
Penha (L.M.P.), em homenagem à vítima de tentativas de homicídio realizadas por
seu cônjuge, que indignada com a injustiça nacional, buscou auxílio às cortes
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Após longos anos de trâmite processual, seu cônjuge foi condenado a dez
anos de reclusão, entretanto, só fora efetivamente detido após vinte anos, vindo a
cumprir apenas dois anos de reclusão. Tal fato evidenciou a omissão e negligência
do Brasil no tocante a violência doméstica, sendo, portanto, punido pela
Organização dos Estados Americanos – OAE, tendo de criar legislação adequada
para tal demanda (MINEO, 2011, p.6)
A violência é tema que transcende o lapso temporal, sendo vivenciada ao
longo dos séculos pelas mulheres em todo o mundo, a L.M.P representa o avanço
legislativo de resposta do Estado aos dados e estatísticas que alavancam o tema e
insurgem no seio familiar (VASCONCELOS, C. C.; RESENDE, G. S. L., 2018, p.122)
Souza (2009, p.1) e Buzzo (2011, p.27) retratam sobre o artigo 226 da
Constituição Federal concorrido com o artigo 1º da L.M.P., no que tange a
prevenção e coibição da violência doméstica no âmbito da famiília, obrigando o
5
estado a instituir políticas públicas erradicando-as no âmbito doméstico.
Segundo a norma vigente de proteção a mulher, Lei 11.340/06:
Art. 3º Serão asseguradas às mulheres as condições para
o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à
alimentação, à educação, à cultura, à moradia, ao acesso à
justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e
comunitária.
Coimbra, Ricciardi e Levy (2018, p.163), recapitulam a respeito do
procedimento em casos de violência doméstica ou familiar anteriores a vigência da
L.M.P., seu processamento ocorria nos juizados Especiais Criminais mediante
aplicação da Lei 9.099/995, sendo portanto considerado como delito de menor
potencial ofensivo, cuja punibilidade do agente era irrisória, permitindo-se a
transação penal, materializada muitas vezes pelo pagamento de cestas básicas, sem
portanto coibir a prática reiterada da violência.
É pertinente salientar a respeito das inovações acrescentadas ao Código
Penal Brasileiro (C.P.B) após a vigência da Lei 11.340/2006. Primeiramente, foi
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inserida uma nova circunstância agravante genérica ao artigo 61, II, alínea “f” do
C.P.B., que se aplica a quaisquer crimes. Ademais, no tocante a penalização, o crime
deixou de ser considerado de menor potencial ofensivo, cuja pena fora aumentada
de 1 (um) para 3 (três) anos de detenção, deixando-se, portanto, de aplicar a Lei
9.099/95, embora a pena mínima seja a um ano. Derradeiramente, fora criado o
parágrafo 11º que estabelece uma nova possibilidade de aumento de pena quando
a ofendida portar deficiência. (JESUS, p.75, 2010).
Impende denotar que a aplicação da norma se estende a todas as mulheres,
indistintamente, neste sentido:
2º Toda mulher, independentemente de classe, raça,
etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional,
idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à
pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e
facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física
e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social
(BRASIL, 2006).
A Constituição Federal (C.F) de 88, em seu artigo 1º, narra a respeito dos
fundamentos da república, entre eles, elenca no inciso III a dignidade da pessoa
humana, matéria costumeiramente discutida no mundo jurídico, que, em aplicação
ao tema em testilha, abre margens para diversas críticas e posicionamentos; a
criação de norma para proteção exclusiva a um gênero não abrange a real
necessidade jurídica, de modo que a lei deve aplicar-se indistintamente a
orientações sexuais ou de gênero, considerando o espectro de violência, visto que
o homem também está sujeito às situações disciplinadas na lei (DELATORE, SALIBA
(2012, p.30).
O magistrado Oliveira, nos Autos de 1074/2008, traz considerações a
respeito da aplicação da L. M. P. a homens, em sentença proferida, aplicou-a por
analogia em favor de sujeito que estava sofrendo agressões por sua ex-esposa,
ressaltando que há a possibilidade de aplicação in bonam partem, ou seja, em favor
do ofendido quando não houver norma incriminadora, para garantia dos direitos
fundamentais constitucionais (BRASIL, 2009).
A Lei 11.340 institui juizados especiais para andamento dos crimes nela
previstos, bem como preocupa-se em criar meios de acompanhar e proteger as
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vítimas mediante criação de políticas públicas de preservação dos direitos da
mulher. Um avanço da referida norma é a denominação no que se refere a unidade
doméstica, sintetizando que este é o local onde existe convivência constante de
pessoas, tendo ou não vínculo familiar, incluindo as que esporadicamente se
agregam. O âmbito familiar é denominado grupo de pessoas que são ou se
consideram aparentados, seja por laços consanguíneos, afetivos ou vontade
expressa; A relação íntima de afeto se dá mediante a convivência do agressor com
a vítima, independentemente da residência mútua (CARNEIRO, A. A; FRAGA, C. K.,
2012, p.377).
Relata a Lei 11.340/2006:
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial
I - No âmbito da unidade doméstica, compreendida
como o5espaço de convívio permanente de pessoas, com
ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;
II - No âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas
neste artigo independem de orientação sexual.
Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher
constitui uma das formas de violação dos direitos
humanos.
A Lei 11.340/2006 em seu artigo 7º inova o ordenamento jurídico
tipificando e normatizando as formas de violência doméstica contra a mulher, não
apenas no sentido físico antes disposto na legislação penal brasileira, porém,
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2.2 As formas de violência doméstica, contextos sociais e dados das violações
no Estado Brasileiro
O conceito de violência segundo a Organização Mundial da Saúde consiste
em o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra
pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em
sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação
(DAHLBERG, KRUG, 2007).
Segundo Teles e Melo (2003, p. 18), a violência de gênero envolve relações
de dominação e poder do sexo masculino em detrimento ao feminino, mediante a
submissão da mesma. O patriarcado impõe papeis diferentes ao homem e a mulher,
de modo que este é elevado a posição de controle do suposto sexo frágil,
interferindo em sua liberdade, opiniões e desejos, criando estereótipos de
dominação.
A violência doméstica familiar se encontra em amplo debate, o apelo
internacional contribuiu para a tipificação de suas espécies. A violência física visa o
ferimento do corpo da vítima, contudo a psicológica, novidade no ordenamento,
representa o espécime comum e contínuo do cognitivo, trazendo consequências
irreparáveis a vítima, sendo caminho para o ataque físico (VASCONCELOS;
RESENDE, 2018, p.124).
Conforme prevê a legislação aqui discutida, as formas de violência se dão:
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar
contra a mulher, entre outras:
I - A violência física, entendida como qualquer conduta
que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - A violência psicológica, entendida como qualquer
conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da
autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
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isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto,
chantagem, violação
de sua
intimidade,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;
III - A violência sexual, entendida como qualquer conduta
que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de
relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça,
coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça
de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - A violência patrimonial, entendida como qualquer
conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial
ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho,
5 pessoais, bens, valores e direitos ou recursos
documentos
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades;
V - A violência moral, entendida como qualquer conduta
que configure calúnia, difamação ou injúria.
As espécies elencadas no artigo supracitado, não devem ser analisadas como
homogenias, necessário ser observada a distinção expressa entre elas, tornando
possível a classificação das violências praticadas (BARROS, 2018).
Guedes, Gomes (2013, p.3) sintetiza a violência sexual como ato que envolva
a vítima a participar, manter ou presenciar relação sexual sem seu consentimento,
utilizando-se de coação, ameaça, intimidação, uso de força física, indução ao uso
de métodos contraceptivos, forçá-la ao casamento, gravidez, prostituição ou
aborto, mediante chantagem, suborno, coação, limitando ou anulando seus direitos
de reprodução sexual.
Ainda os autores definem a violência patrimonial como o ato de destruição
parcial ou total dos bens da vítima, ou de seus instrumentos de trabalho e recursos
econômicos, bem como a retenção e subtração de seus objetos. Por outro modo, a
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violência moral se configura mediante e calúnia, difamação ou injúria, momento em
que o agressor faz afirmações falsas da vítima, denegrindo sua reputação e imagem,
inclusive em âmbito digital (GUEDES, GOMES, 2013).
Por outro modo, a violência física, habitualmente conhecida pela sociedade e
já prevista em nossa legislação, define-se por qualquer conduta que atinja a saúde
corporal e a integridade física da mulher; já a violência de cunho psicológico
apresenta danos emocionais afetando a autoestima feminina e causando malefícios
imensuráveis à saúde psicológica e física. (BARROS, 2018).
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou pesquisa quantitativa
referente a vitimização de mulheres no Brasil, os dados são referentes ao ano de
2016 em comparação ao ano de 2018. Segundo a pesquisa, em 2016, foram
registradas 503 mulheres maiores de 16 anos vítimas de agressão física no Brasil a
cada hora, entre elas, 32% são negras, 31% pardas e 25% brancas. Já o dado de
2018 apontou 537 mulheres vítimas por hora, num percentual de 24,7% brancas,
27,5% pardas e 28,4% negras (BRASIL, 2016, 2019).
Outro dado relevante é o da relação da mulher com o agressor, em 2016, 61%
dos agentes eram conhecidos, 19% eram companheiros e 16% ex-companheiros.
Em 2018 76,4% eram conhecidos, 23,8% cônjuge-companheiro-namorado, 21,1%
vizinho e 15,2% ex-cônjuge-companheiro-namorado.
Segundo a projeção com base no intervalo de confiança da pesquisa, e, 2016
22% (12 milhões) sofreram ofensa verbal, 10% (5mi) sofreram ameaça de violência
física, 8% (3,9 mi) sofreram ofensa sexual, 4% (1,9 mi) sofreram ameaça com faca ou
arma de fogo e 3% (1,4 mi) sofreram espancamento ou tentativa de
estrangulamento. Já no ano base 2018, 21,8% (12,5 milhões) foram vítimas de
ofensa verbal como o insulto, humilhação ou xingamento, 9,0% (4,7 mi) lidaram
com empurrões, chutes ou batidas, 8,9% (4,6 milhões) foram tocadas ou agredidas
fisicamente por motivos sexuais, 3,9% (1,7 mi) foram ameaçadas com faca ou arma
de fogo e 3,6% (1,6 mi) sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento
(BRASIL, 2016, 2019).
As informações mais alarmante são da reação das mulheres após a violência
sofrida, em 2016 11% procuraram uma Delegacia da Mulher; 13% buscou auxílio na
família e 52% não fizeram nada. Em relação ao ano de 2018, 10,3% procurou uma
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Delegacia da Mulher; 8% procurou uma delegacia comum; 5,5% ligaram para o 190;
15% procurou ajuda no ceio familiar e seguindo o mesmo resultado de 2016, 52%
nada fez (BRASIL, 2016, 2019).
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Outra fonte de dados que advém do governo federal, é a Central de
Atendimento à Mulher – Ligue 180; em relatório publicado em novembro de 2018,
que demonstra os dados referentes a 2016 e 2017, revelam que em 2016 foram
registradas 71.586 denúncias, e em 2017 73.668 casos registrados; somente no
estado de São Paulo foram 21.902 denúncias em 2016, contra 20.554 em 2017, uma
queda de 6% ao ano (BRASIL, 2018).
Em âmbito nacional em 2017 foram registradas 39.090 denúncias de violência
física; 22.013 de violência psicológica; 3.696 de violência sexual; 3.194 de cárcere
privado; 2.749 de tentativas de feminicídio e 1.849 de violência moral.
Pese embora os dados alarmantes narrados, é suma relevância denotarmos a
respeito do significado da Lei Maira da Penha com fulcro nas medidas protetivas
nela contidas, afim de coibir e garantir o direito à vida, igualdade, liberdade
5
previstos na C.F./88.
2.3 Medidas protetivas e sua eficiência no combate a violência contra mulher
Mesmo com os relevantes avanços jurídicos e sociais os quais as mulheres
adquiriram mediante esforço, ainda em nossa sociedade lidamos com vestígios de
um mundo machista ondo a mulher é descriminada e o homem detém o “pátrio
poder”, utilizando-se muita das vezes de meios violentos para impor a ela situação
de submissão (VASCONCELOS; RESENDE, 2018, p.135).
Abordada no capítulo II da Lei 11.340, as medidas protetivas têm grande
relevância no mundo jurídico, principalmente em defesa da mulher vítima de
violência doméstica, tal dispositivo cria e tipifica os Juizados de Violência Doméstica
e Familiar, estabelecendo meios de acompanhamento e cuidado das vítimas (BALZ,
2015).
Antes de adentrarmos ao mérito, incumbe ponderação a respeito das
medidas integradas de prevenção, bem como a assistência que se dá às mulheres
vítima de violência doméstica familiar. Tais procedimentos seguem integrados às
medidas públicas de coibição mediante cooperação da União, Estados, Municípios,
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Distrito Federal e ações não governamentais, neste sentido, segue representação
legal:
Art. 8º (...) I - A integração operacional do Poder
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com
as áreas de segurança pública, assistência social, saúde,
educação, trabalho e habitação;
II – A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e
outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero
e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências
e à frequência da violência doméstica e familiar contra a
mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados
nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das
medidas adotadas;
III – O respeito, nos meios de comunicação social, dos
valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a
coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem
a violência doméstica e familiar, de acordo com o
estabelecido no inciso III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e
no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;
IV - A implementação de atendimento policial
especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias
de Atendimento à Mulher;
V - A promoção e a realização de campanhas educativas
de prevenção da violência doméstica e familiar contra a
mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e
a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos
direitos humanos das mulheres;
VI - A celebração de convênios, protocolos, ajustes,
termos ou outros instrumentos de promoção de parceria
entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades nãogovernamentais, tendo por objetivo a implementação de
programas de erradicação da violência doméstica e familiar
contra a mulher;
VII – A capacitação permanente das Polícias Civil e Militar,
da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos
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profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados
no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;
VIII - A promoção de programas educacionais que
disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade
da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou
etnia.
IX – O destaque, nos currículos escolares de todos os
níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos
humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao
problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.
Em matéria de competência, o julgamento e processamento das medidas
protetivas inicialmente se darão nos Juizados de Violência Doméstica, caso não haja,
serão distribuídas em varas criminais o mais célere possível, considerando o caráter
emergencial da medida (MATIELO, TIBOLA, 2012, p.11).
Mineo (2011), disserta que as medidas elencadas no artigo 22 na L.M.P.
visam a princípio interromper 5a violência em âmbito familiar imediatamente,
promovendo o distanciamento do agressor da residência, bem como impedindo-o
de frequentar locais onde a vítima se faça presente, para que o agente não tenha
contato e não permeie suas condutas violentas, cabendo tipificação do crime de
desobediência caso determinação dada seja descumprida.
É de suma relevância observar que a lei estudada apresenta um rol taxativo
no tocante as medidas protetivas, informando o sujeito ativo e passivo de sua
aplicação, para a efetiva proteção da ofendida através de mecanismos que evitem
a reiteração da prática. Em esfera procedimental, para que a vítima da violência
goze da medida protetiva, faz-se necessário a realização de Boletim de Ocorrência
em Delegacia de Polícia, e o juiz será incumbido a decretá-la mediante
requerimento da ofendida ou do M.P., em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar
do recebimento do pedido, oficiando o Ministério Público (M.P) para as
providências necessárias (MINEO, 2011, p.8).
Impende ainda salientar que as medidas de urgência poderão ser aplicadas
de maneira isolada ou cumulativa, bem como substituídas a qualquer instante por
outras de maior eficácia, quando os direitos previstos sejam violados ou ameaçados.
Ademais, caberá a prisão preventiva do agente, mediante decretação do juiz, de
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ofício, ou a requerimento do Ministério Público e representação da autoridade
policial, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal. Por outro modo, o
magistrado poderá revogar a prisão preventiva se, durante o curso do processo,
verificar ausência de motivo para que se mantenha e poderá decretá-la novamente
caso necessário, mediante razões justificadas (BRASIL, 2006).
Frente as disposições gerais apresentadas, a lei elenca as medidas
protetivas de urgência que geram obrigações ao agressor e de proteção urgente à
ofendida, conforme segue:
Art.22 (...) I - suspensão da posse ou restrição do porte de
armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos
da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência
com a ofendida;
III - Proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes
e o agressor;
b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas
por qualquer meio de comunicação;
c) Frequentação de determinados lugares a fim de
preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
IV - Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou
serviço similar;
V - Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
A limitação de armas de fogo é de extrema relevância para mulher vítima
de violência doméstica, principalmente quando o agressor for policial civil, militar
ou desempenhe atividades que tornem necessário o porte, a posse ou uso da arma,
configurando situação de vulnerabilidade a vítima. Também deve ser destacado o
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, tal medida
abrange tanto o afastamento do lar quanto dos locais e ambientes de comum
convivência, os quais o agressor estará impedido de se aproximar, cabendo-lhe
sanções mediante a desobediência (FERREIRA, 2017).
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Tal dispositivo apresenta diversos pontos divergentes na literatura jurídica,
pois pode trazer prejuízos a pessoa do agressor, violando de certa forma a relação
dele com os filhos em comum, bem como obrigando-o a retirar-se do lar sem
nenhuma assistência para tanto (MATIELO, TIBOLA, 2012).
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No que tange aos incisos IV e V, tais restrições se contextualizam com o
Direito de Família, de modo que situações de violência entre o casal podem não
afetar os dependentes quando estes se mantêm afastados dos conflitos, medida tal
que restringiria o convívio paterno, ferindo seu direito de convivência familiar
(MATIELO, TIBOLA, 2012).
Em outro aspecto, as medidas de urgência à ofendida preveem a
possibilidade de encaminhá-la junto aos seus dependentes a programas oficiais
comunitários de proteção e de atendimento à vítima, bem como será conduzida
por agentes responsáveis a seu domicílio após o afastamento do agente. (BRASIL,
2006).
O afastamento da ofendida do lar não perecem os seus direitos no tocante
5
aos bens, alimentos e guarda dos filhos, ademais, a separação de corpos também
poderá ser decretada, ratificando a distância do agressor da vítima, desobrigando
os cônjuges e companheiros de permanecerem sob o mesmo teto e cumprirem
com suas obrigações matrimoniais (DIAS; LARRATÉA, 2010).
Brandão (2012), em suas considerações esclarece que um dos motivos da
resistência da mulher para a concretização da denúncia contra o agressor se dá
devido a ligação afetiva entre ambos, levando-a a desistir de seu direito de ação
visto o abalo emocional e fragilização que ocorrem nas situações de violência
vivenciadas, que podem impedir e prejudicar a aplicação de sanções ao agressor,
afastando a norma do mérito a qual a lei foi destinada.
Carvalho (2017) em seu levantamento a respeito dos entraves da lei
11.340/2006, destacou que existem algumas categorias que apontam sobre as
ineficiências da lei, a princípio ressalta a fragilidade na rede de atendimento à
mulher, bem como intervenções falhas por parte de profissionais de saúde,
assistência social e demais órgãos que prestam atendimento direto a ofendida,
exemplificando encaminhamentos; ausência de equipe técnica qualificada, espaço
físico inadequado, ausência de diálogo e articulação entre os agentes, entre outros.
Ainda neste aspecto, a autora revela em dados que a rede especializada de
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atendimento no país em 2015 era de 977 serviços, significando apenas 20% dos
municípios brasileiros.
Neste liame, o segundo fato se refere a questões de cunhos culturais nas
decisões judiciais, visto que os operadores do direito muitas vezes perecem em
razão da falta de conhecimento técnico e preciso nos casos de violência, onde a
mulher tem de estar visivelmente marcada pela violência e agressão para obter
apelo dos agentes, embora a legislação vigente abarque diversas formas de
violência. É de ser ponderado que a dependência econômica também barra a vítima
a prosseguir com o processo em desfavor do agressor, bem como alguns juristas
acreditam que a mulher estará em situação de vulnerabilidade social, embora a
L.M.P disponha que a vítima deva ser cadastrada em programas assistenciais,
disponíveis nas esferas públicas na ausência de renda (CARVALHO, 2017, p.81).
Carneiro, Fraga (2012), vem reafirmar que embora o número de denúncias
seja expressivamente elevado, o índice de desistência do direito de processar o
agressor segue superior a cada dia, sensação de impunidade que estimula novas
condutas violentas. Tal autora em sua pesquisa constata que os atendimentos por
parte das políticas públicas de defesa não cumprem adequadamente seu papel,
deixando as vítimas inseguras e o agressor impune frente ao delito cometido.
Para Pegorin (2017), há uma tendência no que tange aos espaços da
delegacia de polícia à identificação da situação problema buscando soluções em
sua base originária, afastando-se da prática da reação aos sintomas da violência,
visando coibir a reincidência dos crimes, o inquérito policial tem sido usado como
instrumento de prevenção e não apenas para apuração de delitos, logo, o agressor
na presença do Estado, em suas manifestações traz consigo demandas de caráter
psicológico, social, médico, cultural, ao invés de instintos puramente ligados à
prática do crime.
Na esteira da atuação policial, a Lei 11.340, em seu artigo oitavo retro
mencionado, prevê um conjunto de medidas e políticas públicas que em suas
atuações efetivariam os termos de segurança à mulher vítima de violência, contudo,
segundo os dados da Defensoria do Estado de São Paulo (2019), dos 645 municípios
do estado, apenas 133 detêm delegacias especializadas para mulher, destas, 09 se
encontram na capital (São Paulo), restando apenas 124 para as cidades interioranas.
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No âmbito do artigo 23, III, no que tange a casas abrigo que é destinada ao
atendimento a mulheres em situação de risco de vida iminente, em virtude da
violência doméstica, encontram-se, segundo dados da Defensoria Pública, apenas
20 serviços instalados em todo o Estado de São Paulo, equipamentos insuficientes
para o atendimento da demanda de violência.
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Alvez (2017) disserta que a ineficiência e inoperância do poder público na
aplicação da lei é o principal fator para o enfraquecimento da ação de coibir a
violência contra mulher, esforço este que deve ser constituído não apenas pelo
Estado, mas também pela sociedade, pela família, comunidade e indivíduos.
Recentemente o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.826, de 13
de maio de 2019, que permitiu a modificação de dispositivos da Lei Maria da Penha,
no tocante a aplicação da medida protetiva de caráter urgente, que passa também
a ser aplicada pela autoridade policial, à mulher em sofrimento por violência
doméstica e familiar, estendendo-se a seus dependentes. O dispositivo restringe a
atuação do delegado de polícia, haja vista que o mesmo só poderá aplicar as
alterações previstas quando não
5 houver sede de comarca, nestes casos ainda
autoriza a ação policial quando não houver naquele município delegados de polícia
no momento para efetuação da denúncia (BRASIL, 2019).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Lei Maria da Penha representa um grande avanço para a legislação pátria,
trazendo consigo um apelo à proteção das mulheres vítimas de violência doméstica.
Contudo, os dados nacionais retratados diferem do efeito ao qual a lei
deveria oportunizar, principalmente no tocante a aplicação das medidas protetivas
de urgência.
Foi possível observar durante o levantamento bibliográfico que existem
inúmeros entraves jurídicos, estruturais, e também de contexto cultural para a
efetividade, ou pelo menos, a aplicabilidade legal, principalmente no tocante as
medidas protetivas, pois conforme apresentado, a procura de direitos pela ofendida
não é costumeira e quando o faz desiste posteriormente, visto a situação de
fragilidade que se encontra, e que somada ao contato com profissionais
despreparados que estão à frente no atendimento a esta demanda, levam à sua
desistência.
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É valido salientar que a responsabilidade estatal é um dos fatores para com
que as medidas protetivas não surtam o efeito adequado, ora, não é possível
preservar a integridade física de uma mulher em risco iminente visto que durante
sua busca à proteção, o programa de atendimento não dispõe sequer de um local
para o devido acolhimento.
Um aspecto benéfico a ser observado, é de que o aumento de informes
pode representar que os instrumentos e canais de denúncia de violência vêm sendo
reconhecidos pela população, fato que pode ser de valia para um estudo.
Ressalta-se, que a aprovação da Lei Nº 13.104, de 09 de março de 2015,
que prevê o feminicídio como circunstância qualificadora de homicídio em razão
do gênero, representa o esforço jurídico na coibição, e reconhecimento aos altos
índices de mortalidade feminina no Brasil, que conforme os estudos apresentados
são vitimadas por ofensores de seu convívio.
Foi de relevância acadêmica o estudo sobre a Lei da Maria da Penha e a
análise quanto as medidas protetivas, pois proporcionou aquisição de
conhecimento e perícia quanto a temática tão abrangente e debatida na sociedade
atual.
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A Lei 11.340 institui juizados especiais para andamento dos crimes nela
previstos, bem como preocupa-se em criar meios de acompanhar e proteger as
vítimas mediante criação de políticas públicas de preservação dos direitos da
mulher. Um avanço da referida norma é a denominação no que se refere a unidade
doméstica, sintetizando que este é o local onde existe convivência constante de
pessoas, tendo ou não vínculo familiar, incluindo as que esporadicamente se
agregam. O âmbito familiar é denominado grupo de pessoas que são ou se
consideram aparentados, seja por laços consanguíneos, afetivos ou vontade
expressa; A relação íntima de afeto se dá mediante a convivência do agressor com
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a vítima, independentemente da residência mútua (CARNEIRO, A. A; FRAGA, C. K.,
2012, p.377).
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Relata a Lei 11.340/2006:
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial
I - No âmbito da unidade doméstica, compreendida
como o espaço de convívio permanente de pessoas, com
ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente
agregadas;
II - No âmbito da família, compreendida como a
comunidade formada por indivíduos que são ou se
consideram aparentados, unidos por laços naturais, por
afinidade ou por vontade expressa;
III -5 em qualquer relação íntima de afeto, na qual o
agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida,
independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas
neste artigo independem de orientação sexual.
Art. 6º A violência doméstica e familiar contra a mulher
constitui uma das formas de violação dos direitos
humanos.
A Lei 11.340/2006 em seu artigo 7º inova o ordenamento jurídico
tipificando e normatizando as formas de violência doméstica contra a mulher, não
apenas no sentido físico antes disposto na legislação penal brasileira, porém,
abarcando o conceito da violência embasada no gênero, onde são observadas as
relações de poder e submissão vivenciadas por mulheres (CARVALHO, 2017, p.75).
2.2 As formas de violência doméstica, contextos sociais e dados das violações
no Estado Brasileiro
O conceito de violência segundo a Organização Mundial da Saúde consiste
em o uso de força física ou poder, em ameaça ou na prática, contra si próprio, outra
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pessoa ou contra um grupo ou comunidade que resulte ou possa resultar em
sofrimento, morte, dano psicológico, desenvolvimento prejudicado ou privação
(DAHLBERG, KRUG, 2007).
Segundo Teles e Melo (2003, p. 18), a violência de gênero envolve relações
de dominação e poder do sexo masculino em detrimento ao feminino, mediante a
submissão da mesma. O patriarcado impõe papeis diferentes ao homem e a mulher,
de modo que este é elevado a posição de controle do suposto sexo frágil,
interferindo em sua liberdade, opiniões e desejos, criando estereótipos de
dominação.
A violência doméstica familiar se encontra em amplo debate, o apelo
internacional contribuiu para a tipificação de suas espécies. A violência física visa o
ferimento do corpo da vítima, contudo a psicológica, novidade no ordenamento,
representa o espécime comum e contínuo do cognitivo, trazendo consequências
irreparáveis a vítima, sendo caminho para o ataque físico (VASCONCELOS;
RESENDE, 2018, p.124).
Conforme prevê a legislação aqui discutida, as formas de violência se dão:
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar
contra a mulher, entre outras:
I - A violência física, entendida como qualquer conduta
que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II - A violência psicológica, entendida como qualquer
conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da
autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno
desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas
ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação,
isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz,
insulto,
chantagem, violação
de sua
intimidade,
ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação;
III - A violência sexual, entendida como qualquer conduta
que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de
relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça,
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coação ou uso da força; que a induza a comercializar ou a
utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade, que a impeça
de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante
coação, chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite
ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV - A violência patrimonial, entendida como qualquer
conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial
ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho,
documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos
econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades;
V - A violência moral, entendida como qualquer conduta
que configure calúnia, difamação ou injúria.
As espécies elencadas no artigo supracitado, não devem ser analisadas como
homogenias, necessário ser observada a distinção expressa entre elas, tornando
possível a classificação das violências
praticadas (BARROS, 2018).
5
Guedes, Gomes (2013, p.3) sintetiza a violência sexual como ato que envolva
a vítima a participar, manter ou presenciar relação sexual sem seu consentimento,
utilizando-se de coação, ameaça, intimidação, uso de força física, indução ao uso
de métodos contraceptivos, forçá-la ao casamento, gravidez, prostituição ou
aborto, mediante chantagem, suborno, coação, limitando ou anulando seus direitos
de reprodução sexual.
Ainda os autores definem a violência patrimonial como o ato de destruição
parcial ou total dos bens da vítima, ou de seus instrumentos de trabalho e recursos
econômicos, bem como a retenção e subtração de seus objetos. Por outro modo, a
violência moral se configura mediante e calúnia, difamação ou injúria, momento em
que o agressor faz afirmações falsas da vítima, denegrindo sua reputação e imagem,
inclusive em âmbito digital (GUEDES, GOMES, 2013).
Por outro modo, a violência física, habitualmente conhecida pela sociedade e
já prevista em nossa legislação, define-se por qualquer conduta que atinja a saúde
corporal e a integridade física da mulher; já a violência de cunho psicológico
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apresenta danos emocionais afetando a autoestima feminina e causando malefícios
imensuráveis à saúde psicológica e física. (BARROS, 2018).
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública publicou pesquisa quantitativa
referente a vitimização de mulheres no Brasil, os dados são referentes ao ano de
2016 em comparação ao ano de 2018. Segundo a pesquisa, em 2016, foram
registradas 503 mulheres maiores de 16 anos vítimas de agressão física no Brasil a
cada hora, entre elas, 32% são negras, 31% pardas e 25% brancas. Já o dado de
2018 apontou 537 mulheres vítimas por hora, num percentual de 24,7% brancas,
27,5% pardas e 28,4% negras (BRASIL, 2016, 2019).
Outro dado relevante é o da relação da mulher com o agressor, em 2016, 61%
dos agentes eram conhecidos, 19% eram companheiros e 16% ex-companheiros.
Em 2018 76,4% eram conhecidos, 23,8% cônjuge-companheiro-namorado, 21,1%
vizinho e 15,2% ex-cônjuge-companheiro-namorado.
Segundo a projeção com base no intervalo de confiança da pesquisa, e, 2016
22% (12 milhões) sofreram ofensa verbal, 10% (5mi) sofreram ameaça de violência
física, 8% (3,9 mi) sofreram ofensa sexual, 4% (1,9 mi) sofreram ameaça com faca ou
arma de fogo e 3% (1,4 mi) sofreram espancamento ou tentativa de
estrangulamento. Já no ano base 2018, 21,8% (12,5 milhões) foram vítimas de
ofensa verbal como o insulto, humilhação ou xingamento, 9,0% (4,7 mi) lidaram
com empurrões, chutes ou batidas, 8,9% (4,6 milhões) foram tocadas ou agredidas
fisicamente por motivos sexuais, 3,9% (1,7 mi) foram ameaçadas com faca ou arma
de fogo e 3,6% (1,6 mi) sofreram espancamento ou tentativa de estrangulamento
(BRASIL, 2016, 2019).
As informações mais alarmante são da reação das mulheres após a violência
sofrida, em 2016 11% procuraram uma Delegacia da Mulher; 13% buscou auxílio na
família e 52% não fizeram nada. Em relação ao ano de 2018, 10,3% procurou uma
Delegacia da Mulher; 8% procurou uma delegacia comum; 5,5% ligaram para o 190;
15% procurou ajuda no ceio familiar e seguindo o mesmo resultado de 2016, 52%
nada fez (BRASIL, 2016, 2019).
Outra fonte de dados que advém do governo federal, é a Central de
Atendimento à Mulher – Ligue 180; em relatório publicado em novembro de 2018,
que demonstra os dados referentes a 2016 e 2017, revelam que em 2016 foram
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registradas 71.586 denúncias, e em 2017 73.668 casos registrados; somente no
estado de São Paulo foram 21.902 denúncias em 2016, contra 20.554 em 2017, uma
queda de 6% ao ano (BRASIL, 2018).
Em âmbito nacional em 2017 foram registradas 39.090 denúncias de violência
física; 22.013 de violência psicológica; 3.696 de violência sexual; 3.194 de cárcere
privado; 2.749 de tentativas de feminicídio e 1.849 de violência moral.
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Pese embora os dados alarmantes narrados, é suma relevância denotarmos a
respeito do significado da Lei Maira da Penha com fulcro nas medidas protetivas
nela contidas, afim de coibir e garantir o direito à vida, igualdade, liberdade
previstos na C.F./88.
2.3 Medidas protetivas e sua eficiência no combate a violência contra mulher
Mesmo com os relevantes avanços jurídicos e sociais os quais as mulheres
adquiriram mediante esforço, ainda em nossa sociedade lidamos com vestígios de
um mundo machista ondo a mulher é descriminada e o homem detém o “pátrio
5
poder”, utilizando-se muita das vezes
de meios violentos para impor a ela situação
de submissão (VASCONCELOS; RESENDE, 2018, p.135).
Abordada no capítulo II da Lei 11.340, as medidas protetivas têm grande
relevância no mundo jurídico, principalmente em defesa da mulher vítima de
violência doméstica, tal dispositivo cria e tipifica os Juizados de Violência Doméstica
e Familiar, estabelecendo meios de acompanhamento e cuidado das vítimas (BALZ,
2015).
Antes de adentrarmos ao mérito, incumbe ponderação a respeito das
medidas integradas de prevenção, bem como a assistência que se dá às mulheres
vítima de violência doméstica familiar. Tais procedimentos seguem integrados às
medidas públicas de coibição mediante cooperação da União, Estados, Municípios,
Distrito Federal e ações não governamentais, neste sentido, segue representação
legal:
Art. 8º (...) I - A integração operacional do Poder
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com
as áreas de segurança pública, assistência social, saúde,
educação, trabalho e habitação;
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II – A promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e
outras informações relevantes, com a perspectiva de gênero
e de raça ou etnia, concernentes às causas, às consequências
e à frequência da violência doméstica e familiar contra a
mulher, para a sistematização de dados, a serem unificados
nacionalmente, e a avaliação periódica dos resultados das
medidas adotadas;
III – O respeito, nos meios de comunicação social, dos
valores éticos e sociais da pessoa e da família, de forma a
coibir os papéis estereotipados que legitimem ou exacerbem
a violência doméstica e familiar, de acordo com o
estabelecido no inciso III do art. 1o, no inciso IV do art. 3o e
no inciso IV do art. 221 da Constituição Federal;
IV - A implementação de atendimento policial
especializado para as mulheres, em particular nas Delegacias
de Atendimento à Mulher;
V - A promoção e a realização de campanhas educativas
de prevenção da violência doméstica e familiar contra a
mulher, voltadas ao público escolar e à sociedade em geral, e
a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção aos
direitos humanos das mulheres;
VI - A celebração de convênios, protocolos, ajustes,
termos ou outros instrumentos de promoção de parceria
entre órgãos governamentais ou entre estes e entidades nãogovernamentais, tendo por objetivo a implementação de
programas de erradicação da violência doméstica e familiar
contra a mulher;
VII – A capacitação permanente das Polícias Civil e Militar,
da Guarda Municipal, do Corpo de Bombeiros e dos
profissionais pertencentes aos órgãos e às áreas enunciados
no inciso I quanto às questões de gênero e de raça ou etnia;
VIII - A promoção de programas educacionais que
disseminem valores éticos de irrestrito respeito à dignidade
da pessoa humana com a perspectiva de gênero e de raça ou
etnia.
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IX – O destaque, nos currículos escolares de todos os
níveis de ensino, para os conteúdos relativos aos direitos
humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia e ao
problema da violência doméstica e familiar contra a mulher.
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Em matéria de competência, o julgamento e processamento das medidas
protetivas inicialmente se darão nos Juizados de Violência Doméstica, caso não haja,
serão distribuídas em varas criminais o mais célere possível, considerando o caráter
emergencial da medida (MATIELO, TIBOLA, 2012, p.11).
Mineo (2011), disserta que as medidas elencadas no artigo 22 na L.M.P.
visam a princípio interromper a violência em âmbito familiar imediatamente,
promovendo o distanciamento do agressor da residência, bem como impedindo-o
de frequentar locais onde a vítima se faça presente, para que o agente não tenha
contato e não permeie suas condutas violentas, cabendo tipificação do crime de
desobediência caso determinação dada seja descumprida.
É de suma relevância observar que a lei estudada apresenta um rol taxativo
5
no tocante as medidas protetivas, informando o sujeito ativo e passivo de sua
aplicação, para a efetiva proteção da ofendida através de mecanismos que evitem
a reiteração da prática. Em esfera procedimental, para que a vítima da violência
goze da medida protetiva, faz-se necessário a realização de Boletim de Ocorrência
em Delegacia de Polícia, e o juiz será incumbido a decretá-la mediante
requerimento da ofendida ou do M.P., em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar
do recebimento do pedido, oficiando o Ministério Público (M.P) para as
providências necessárias (MINEO, 2011, p.8).
Impende ainda salientar que as medidas de urgência poderão ser aplicadas
de maneira isolada ou cumulativa, bem como substituídas a qualquer instante por
outras de maior eficácia, quando os direitos previstos sejam violados ou ameaçados.
Ademais, caberá a prisão preventiva do agente, mediante decretação do juiz, de
ofício, ou a requerimento do Ministério Público e representação da autoridade
policial, em qualquer fase do inquérito ou da instrução criminal. Por outro modo, o
magistrado poderá revogar a prisão preventiva se, durante o curso do processo,
verificar ausência de motivo para que se mantenha e poderá decretá-la novamente
caso necessário, mediante razões justificadas (BRASIL, 2006).
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Frente as disposições gerais apresentadas, a lei elenca as medidas
protetivas de urgência que geram obrigações ao agressor e de proteção urgente à
ofendida, conforme segue:
Art.22 (...) I - suspensão da posse ou restrição do porte de
armas, com comunicação ao órgão competente, nos termos
da Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003;
II - Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência
com a ofendida;
III - Proibição de determinadas condutas, entre as quais:
a) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das
testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes
e o agressor;
b) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas
por qualquer meio de comunicação;
c) Frequentação de determinados lugares a fim de
preservar a integridade física e psicológica da ofendida;
IV - Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes
menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou
serviço similar;
V - Prestação de alimentos provisionais ou provisórios.
A limitação de armas de fogo é de extrema relevância para mulher vítima
de violência doméstica, principalmente quando o agressor for policial civil, militar
ou desempenhe atividades que tornem necessário o porte, a posse ou uso da arma,
configurando situação de vulnerabilidade a vítima. Também deve ser destacado o
afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, tal medida
abrange tanto o afastamento do lar quanto dos locais e ambientes de comum
convivência, os quais o agressor estará impedido de se aproximar, cabendo-lhe
sanções mediante a desobediência (FERREIRA, 2017).
Tal dispositivo apresenta diversos pontos divergentes na literatura jurídica,
pois pode trazer prejuízos a pessoa do agressor, violando de certa forma a relação
dele com os filhos em comum, bem como obrigando-o a retirar-se do lar sem
nenhuma assistência para tanto (MATIELO, TIBOLA, 2012).
No que tange aos incisos IV e V, tais restrições se contextualizam com o
Direito de Família, de modo que situações de violência entre o casal podem não
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afetar os dependentes quando estes se mantêm afastados dos conflitos, medida tal
que restringiria o convívio paterno, ferindo seu direito de convivência familiar
(MATIELO, TIBOLA, 2012).
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Em outro aspecto, as medidas de urgência à ofendida preveem a
possibilidade de encaminhá-la junto aos seus dependentes a programas oficiais
comunitários de proteção e de atendimento à vítima, bem como será conduzida
por agentes responsáveis a seu domicílio após o afastamento do agente. (BRASIL,
2006).
O afastamento da ofendida do lar não perecem os seus direitos no tocante
aos bens, alimentos e guarda dos filhos, ademais, a separação de corpos também
poderá ser decretada, ratificando a distância do agressor da vítima, desobrigando
os cônjuges e companheiros de permanecerem sob o mesmo teto e cumprirem
com suas obrigações matrimoniais (DIAS; LARRATÉA, 2010).
Brandão (2012), em suas considerações esclarece que um dos motivos da
resistência da mulher para a concretização da denúncia contra o agressor se dá
5
devido a ligação afetiva entre ambos, levando-a a desistir de seu direito de ação
visto o abalo emocional e fragilização que ocorrem nas situações de violência
vivenciadas, que podem impedir e prejudicar a aplicação de sanções ao agressor,
afastando a norma do mérito a qual a lei foi destinada.
Carvalho (2017) em seu levantamento a respeito dos entraves da lei
11.340/2006, destacou que existem algumas categorias que apontam sobre as
ineficiências da lei, a princípio ressalta a fragilidade na rede de atendimento à
mulher, bem como intervenções falhas por parte de profissionais de saúde,
assistência social e demais órgãos que prestam atendimento direto a ofendida,
exemplificando encaminhamentos; ausência de equipe técnica qualificada, espaço
físico inadequado, ausência de diálogo e articulação entre os agentes, entre outros.
Ainda neste aspecto, a autora revela em dados que a rede especializada de
atendimento no país em 2015 era de 977 serviços, significando apenas 20% dos
municípios brasileiros.
Neste liame, o segundo fato se refere a questões de cunhos culturais nas
decisões judiciais, visto que os operadores do direito muitas vezes perecem em
razão da falta de conhecimento técnico e preciso nos casos de violência, onde a
mulher tem de estar visivelmente marcada pela violência e agressão para obter
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apelo dos agentes, embora a legislação vigente abarque diversas formas de
violência. É de ser ponderado que a dependência econômica também barra a vítima
a prosseguir com o processo em desfavor do agressor, bem como alguns juristas
acreditam que a mulher estará em situação de vulnerabilidade social, embora a
L.M.P disponha que a vítima deva ser cadastrada em programas assistenciais,
disponíveis nas esferas públicas na ausência de renda (CARVALHO, 2017, p.81).
Carneiro, Fraga (2012), vem reafirmar que embora o número de denúncias
seja expressivamente elevado, o índice de desistência do direito de processar o
agressor segue superior a cada dia, sensação de impunidade que estimula novas
condutas violentas. Tal autora em sua pesquisa constata que os atendimentos por
parte das políticas públicas de defesa não cumprem adequadamente seu papel,
deixando as vítimas inseguras e o agressor impune frente ao delito cometido.
Para Pegorin (2017), há uma tendência no que tange aos espaços da
delegacia de polícia à identificação da situação problema buscando soluções em
sua base originária, afastando-se da prática da reação aos sintomas da violência,
visando coibir a reincidência dos crimes, o inquérito policial tem sido usado como
instrumento de prevenção e não apenas para apuração de delitos, logo, o agressor
na presença do Estado, em suas manifestações traz consigo demandas de caráter
psicológico, social, médico, cultural, ao invés de instintos puramente ligados à
prática do crime.
Na esteira da atuação policial, a Lei 11.340, em seu artigo oitavo retro
mencionado, prevê um conjunto de medidas e políticas públicas que em suas
atuações efetivariam os termos de segurança à mulher vítima de violência, contudo,
segundo os dados da Defensoria do Estado de São Paulo (2019), dos 645 municípios
do estado, apenas 133 detêm delegacias especializadas para mulher, destas, 09 se
encontram na capital (São Paulo), restando apenas 124 para as cidades interioranas.
No âmbito do artigo 23, III, no que tange a casas abrigo que é destinada ao
atendimento a mulheres em situação de risco de vida iminente, em virtude da
violência doméstica, encontram-se, segundo dados da Defensoria Pública, apenas
20 serviços instalados em todo o Estado de São Paulo, equipamentos insuficientes
para o atendimento da demanda de violência.
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Alvez (2017) disserta que a ineficiência e inoperância do poder público na
aplicação da lei é o principal fator para o enfraquecimento da ação de coibir a
violência contra mulher, esforço este que deve ser constituído não apenas pelo
Estado, mas também pela sociedade, pela família, comunidade e indivíduos.
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Recentemente o Presidente da República sancionou a Lei nº 13.826, de 13
de maio de 2019, que permitiu a modificação de dispositivos da Lei Maria da Penha,
no tocante a aplicação da medida protetiva de caráter urgente, que passa também
a ser aplicada pela autoridade policial, à mulher em sofrimento por violência
doméstica e familiar, estendendo-se a seus dependentes. O dispositivo restringe a
atuação do delegado de polícia, haja vista que o mesmo só poderá aplicar as
alterações previstas quando não houver sede de comarca, nestes casos ainda
autoriza a ação policial quando não houver naquele município delegados de polícia
no momento para efetuação da denúncia (BRASIL, 2019).
3 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Lei Maria da Penha representa um grande avanço para a legislação pátria,
trazendo consigo um apelo à proteção
das mulheres vítimas de violência doméstica.
5
Contudo, os dados nacionais retratados diferem do efeito ao qual a lei
deveria oportunizar, principalmente no tocante a aplicação das medidas protetivas
de urgência.
Foi possível observar durante o levantamento bibliográfico que existem
inúmeros entraves jurídicos, estruturais, e também de contexto cultural para a
efetividade, ou pelo menos, a aplicabilidade legal, principalmente no tocante as
medidas protetivas, pois conforme apresentado, a procura de direitos pela ofendida
não é costumeira e quando o faz desiste posteriormente, visto a situação de
fragilidade que se encontra, e que somada ao contato com profissionais
despreparados que estão à frente no atendimento a esta demanda, levam à sua
desistência.
É valido salientar que a responsabilidade estatal é um dos fatores para com
que as medidas protetivas não surtam o efeito adequado, ora, não é possível
preservar a integridade física de uma mulher em risco iminente visto que durante
sua busca à proteção, o programa de atendimento não dispõe sequer de um local
para o devido acolhimento.
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Um aspecto benéfico a ser observado, é de que o aumento de informes
pode representar que os instrumentos e canais de denúncia de violência vêm sendo
reconhecidos pela população, fato que pode ser de valia para um estudo.
Ressalta-se, que a aprovação da Lei Nº 13.104, de 09 de março de 2015,
que prevê o feminicídio como circunstância qualificadora de homicídio em razão
do gênero, representa o esforço jurídico na coibição, e reconhecimento aos altos
índices de mortalidade feminina no Brasil, que conforme os estudos apresentados
são vitimadas por ofensores de seu convívio.
Foi de relevância acadêmica o estudo sobre a Lei da Maria da Penha e a
análise quanto as medidas protetivas, pois proporcionou aquisição de
conhecimento e perícia quanto a temática tão abrangente e debatida na sociedade
atual.
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(Orientadora)
RESUMO: Este trabalho apresenta um passo a passo sobre como adotar crianças
fora do Brasil por brasileiros ou estrangeiros e crianças brasileiras por estrangeiros.
A partir da observação das dificuldades enfrentadas pelos interessados que muitas
vezes carecem de dúvidas quanto aos procedimentos e legislação que devem ser
utilizados, os quais serão tratados aqui de forma minuciosa. Para tanto, elencou-se
os requisitos para a adoção internacional para ambas as partes, juntamente com os
principais instrumentos jurídicos, as etapas do procedimento e por fim os benefícios
de tal instituto. O tema Adoção Internacional foi escolhido com o objetivo de
esclarecê-lo e auxiliar as partes. 5
Palavras-chave: Estrangeiro. Criança. Adotante. Adotado.
ABSTRACT: This paper presents a step-by-step guide on how to adopt children
outside Brazil by Brazilians or foreigners and Brazilian children by foreigners. From
the observation of the difficulties faced by the stakeholders who are often in doubts
about the procedures and legislation that should be used, which will be dealt with
here in detail. Thus, the requirements for international adoption for both parties
were listed, along with the main legal instruments, the steps of the procedure, and
finally the benefits of the institute. The theme International Adoption was chosen
with the purpose of clarifying it and helping the suitors.
Keywords: Foreigner. Child. Adopter. Adopted.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. CONCEITO DE ADOÇÃO INTERNACIONAL. 2.
CONVENÇÃO DE HAIA E ADOÇÃO INTERNACIONAL. 3. REQUISITOS DA ADOÇÃO
INTERNACIONAL. 3.1 REQUISITOS REFERENTES AO ADOTADO. 4. PROCEDIMENTO
DA ADOÇÃO INTERNACIONAL POR BRASILEIRO DOMICILIADO NO EXTERIOR OU
ESTRANGEIRO. 4.1 HABILITAÇÃO. 4.2. ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA. 4.3 SENTENÇA.
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INTRODUÇÃO
O presente trabalho é sobre adoção internacional que é aquela que
possibilita que uma criança ou adolescente em situação de abandono passe a viver
em outro país. O foco principal será o procedimento de adoção internacional de
crianças brasileiras por estrangeiros ou brasileiros domiciliados no estrangeiro, visto
que é mais recorrente.
São objetivos desse trabalho: apresentar o conceito de adoção
internacional, verificar os requisitos necessários tanto para o adotante quanto para
o adotado, debater sobre a adoção internacional segundo a Convenção de Haia e
no ordenamento jurídico brasileiro, apresentar todas as fases do processo de
adoção internacional.
O artigo está organizado em organizado em seis capítulos que explicam a
ideia central do presente trabalho. No primeiro capítulo será abordado quanto ao
conceito de adoção internacional, bem como contexto histórico deste instituto. No
segundo capítulo será apresentada a previsão do tema em relação à Convenção de
Haia. No terceiro capítulo será discutido quanto aos requisitos para a adoção
internacional. O quarto capítulo versará sobre o procedimento para a adoção
internacionais feita por brasileiros residentes e domiciliados no estrangeiro e por
estrangeiros. O quinto capítulo apresenta a adoção de crianças estrangeiras por
brasileiros.
Por fim, o último capítulo trará os benefícios e óbices da Adoção
Internacional.
A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, monográfica e web
gráfica.
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1.

CONCEITO DE ADOÇÃO INTERNACIONAL

A adoção internacional é um instituto jurídico que possibilita que uma
criança ou adolescente possa viver em outro país desde que esteja em situação de
abandono e as normas do país do adotante e adotado estejam de acordo, além de
obedecer aos requisitos estabelecidos em lei Oliveira (2011).
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Conforme dispõe o artigo 51 do Estatuto da Criança e do Adolescente,
adoção internacional é considerada aquela em que o postulante é residente ou
domiciliado em outro país.
É saliente destacar a diferença entre a adoção nacional e internacional:
A adoção internacional difere da nacional por referir-se à
aplicação de dois ou mais ordenamentos jurídicos,
envolvendo pessoas subordinadas a diferentes soberanias. De
um lado, adotando com residência habitual em um país e de
outro lado,5 adotante com residência habitual noutro país.
(PINHO, 2008 apud GAGLIANO; PAMPLONA, 2014, p. 759).
É de se ressaltar que a adoção internacional não é somente realizada por
estrangeiros, mas também por brasileiros que moram no exterior, no qual estão
sujeitos às mesmas regras para adoção internacional se quiserem adotar uma
criança que esteja no Brasil.
Segundo Venosa (2011, p. 295):
A adoção internacional é aquela na qual a pessoa ou casal
postulante é residente ou domiciliado fora do Brasil. O que
define, portanto, como internacional a adoção não é a
nacionalidade dos adotantes, mas sua residência ou domicilio
fora do país.
O instituto é abordado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente nos
artigos 51 a 52, alínea D, nos quais apresenta requisitos para que ocorra a adoção;
preceitua ainda em seu artigo 31 trata adoção internacional de crianças brasileiras
por estrangeiros ou brasileiros domiciliados no exterior como medida excepcional,
pois se visa sempre o superior interesse da criança ou adolescente.
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Ainda, a Constituição Federal afirma no artigo 227, parágrafo 5° que: “A
adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e
condições de sua efetivação por parte de estrangeiros”.
Embora haja contrariedade na colocação de criança ou adolescente em uma
família substituta, assim como prevê o ECA, na qual trata a adoção internacional
como medida excepcional, a adoção internacional tem se mostrado um instituto
solucionador frente a precariedade e situação de abandono vividos pelas crianças
e adolescentes no Brasil.
1.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA
O primeiro registro marcado da adoção internacional pode estar
situado em 1627 quando várias crianças inglesas órfãs e abandonadas ou
que foram autorizadas pelos pais para se tornarem aprendizes em famílias
de artesãos foram transportadas de navio para o sul dos Estados Unidos para
integrarem-se as famílias dos colonos.
Contudo, não existia à época legislação internacional que tratasse
sobre o direito da criança e do adolescente. Em 1924, foi criada a Declaração
de Genebra que proclamou a necessidade de se dedicar à infância uma
proteção especial. Após esta, surgiram outras legislações internacionais
abrangendo o tema.
Com o fim da Segunda Guerra Mundial, a proteção aos direitos
humanos aumentou, tornando a adoção de crianças por estrangeiros uma
prática regular, pois, até então, a prática da adoção era restrita ao Direito
interno. A melhor alternativa encontrada naquele período foi a adoção de
crianças por famílias de países que não haviam sofrido tanto com a guerra.
Após o fim da Segunda Guerra, os Estados se empenharam em criar uma
organização internacional, na qual estabeleceram outra declaração que
assim como a Declaração de Genebra de 1924, também declarou que à
criança deve ser reservada uma assistência especial e diferenciada.
A Declaração Universal dos Direitos da Criança, feita pela UNICEF e
cujo texto foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Geral da
Organização das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959, traz como seu
segundo princípio que:
A criança gozará de proteção especial e disporá de
oportunidades e serviços, a serem estabelecidos em lei por
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outros meios, de modo que possa desenvolver - se física,
mental, moral, espiritual e socialmente de forma saudável e
normal, assim como em condições de liberdade e dignidade.
Os princípios trazidos por esta declaração são fiscalizados pelo
Fundo das Nações Unidas para a Infância com o fim de integrar as crianças
na sociedade e zelar pelo seu convívio e interação social, cultural e até
financeiro conforme o caso. Esta declaração trouxe o pensamento de que a
atenção especial dirigida à criança é um dever da família e da sociedade, tal
ideologia foi incorporada no Brasil, por meio do ECA e da Constituição
Federal de 1988.
2.

CONVENÇÃO DE HAIA E ADOÇÃO INTERNACIONAL
A Convenção de Haia, que dispõe sobre a Cooperação Internacional em
matéria de Adoção Internacional de crianças, foi concluída em 29 de maio de 1993,
no âmbito da 17ª Conferência de Direito Internacional Privado, tendo como
principal objetivo o de impedir o tráfico internacional de crianças.
Os representantes dos 5Estados-membros produziram textos idênticos em
inglês, francês, russo e espanhol.
Foi promulgada no Brasil pelo Decreto nº3. 087, de 21 de junho de 1999 e,
juntamente com a Lei nº 8.069 /90 – Estatuto da Criança e do Adolescente (com
redação dada pela Lei nº 12.010 /09), regula atualmente a adoção internacional no
Brasil.
A convenção traz em seus capítulos regras referentes à sua aplicabilidade,
requisitos para as adoções internacionais, autoridades centrais e órgãos
credenciados para fiscalizar e viabilizar os processos de adoção internacional,
requisitos processuais, reconhecimento da adoção internacional e seus efeitos, bem
como as disposições gerais e cláusulas finais.
O artigo primeiro da Convenção apresenta como objetivos garantir que o
interesse superior da criança assim como os direitos fundamentos reconhecidos
pelo direito internacional seja observado nas adoções internacionais. Há também
a previsão de instauração de sistemas de cooperação entre os países contratantes,
como forma de prevenir o sequestro, a venda ou o tráfico de crianças.
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O artigo segundo enunciado na Convenção será aplicado quando uma
criança com residência habitual em um Estado contratante, chamado de Estado de
origem,
for
deslocada
para
outro Estado contratante, Estado de acolhida, quer apóssua adoção no Estado de
origem pelos cônjuges ou por uma pessoa residente habitualmente no Estado de
acolhida, quer para que essa adoção seja realizada, noEstado de acolhida ou no Est
ado de origem.
Dito isso, vale ressaltar que o documento estabelece regras que não são
para dificultar o processo da adoção, mas sim para garantir sua eficácia, de modo a
proporcionar um tratamento igualitário entre os países de origem e acolhida, e,
além disso, garantir o superior interesse da criança.

3.

REQUISITOS DA ADOÇÃO INTERNACIONAL
O estrangeiro que pretender adotar criança ou adolescente no Brasil,
primeiramente deverá observar se o seu país de origem ratificou a Convenção
Internacional de Haia, e está devidamente credenciado pela autoridade central do
país onde estiver sediado, e no país de acolhida do adotado.
De acordo com o artigo 7º da Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro, é o critério do domicílio da pessoa que rege os direitos de personalidade,
nome,
capacidade
e
direitos
de
família,
adotando
a teoria da aplicação distributivadas leis, segundo a qual, se atende às exigências
das leis do adotante e do adotado naquilo que são peculiares, devendo ser
analisadas as duas leis e cumpridos os requisitos exigidos em ambas.
Os requisitos específicos referentes à adoção internacional são previstos
tanto no Estatuto da Criança e do Adolescente quanto na Convenção de Haia em
relação à Proteção das Crianças e à Cooperação em Matéria de Adoção
Internacional de 1993.
É
necessário, com base no artigo 29 do Estatuto da Criança e do Adolescente,que
comprove que a pessoa que pretende adotar não possua incompatibilidade
alguma com a medida e que possa oferecer à criança ou ao adolescente um
ambiente familiar adequado.
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Vale lembrar que caso um estrangeiro tenha interesse em adotar e esteja
capacitado, é preciso observar a legislação do país de origem do adotante e do
adotado.
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Além dos requisitos específicos impostos para a adoção internacional,
existem requisitos em comum com a adoção em âmbito nacional realizada por
brasileiros residentes no país. É o que se pode inferir do artigo 42 do ECA, que traz
algumas regras referentes à pessoa do adotante.
Referido artigo diz em seu parágrafo 3º que o adotante há de ser, pelo
menos, dezesseis anos mais velho do que o adotando. Sobre este aspecto, por outro
lado, o professor Gustavo Ferraz de Campos Mônaco (MONACO, Gustavo, 2002,
p.92) observa que, no caso de uma adoção internacional onde o adotado resida no
Brasil e o adotante em um país no qual sua lei nacional permita a adoção por
menores de dezoito anos, o juiz brasileiro poderá considerar a lei estrangeira
aplicável se não enxergar em sua vigência extraterritorial nenhuma ofensa à ordem
pública interna.
5

Na sequencia o artigo 42 ainda estabelece que, no caso da adoção ser
conjunta, é indispensável que os adotantes sejam civilmente casados ou que vivam
em união estável, devendo ser comprovada a estabilidade familiar. Não obstante
essa possibilidade, o ECA também traz a oportunidade de adotar para pessoas que
sejam casadas ou não possuam união estável, ou seja, pessoas solteiras, viúvas ou
divorciadas.
O artigo ainda prevê em seu parágrafo 4º a adoção por casais que já estejam
divorciados ou judicialmente separados, desde que seja para o benefício do menor
e que seja deferida a modalidade de guarda compartilhada.
Art. 42. (...)
§4o. Os divorciados, os judicialmente separados e os excompanheiros podem adotar conjuntamente, contanto que
acordem sobre a guarda e o regime de visitas e desde que o
estágio de convivência tenha sido iniciado na constância do
período
de
convivência e que seja comprovada a existência devínculos d
e afinidade e afetividade
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§5o. Nos casos do § 4o deste artigo, desde que demonstrado
efetivo
benefício
ao
adotando, será assegurada a guardacompartilhada, conform
e previsto no art. 1.584 da Lei no10.406, de 10 de janeiro de
2002 - Código Civil.
O artigo 50, parágrafo 10 do ECA certifica que será deferida a adoção
internacional se:
(...)após consulta ao cadastro de pessoas ou casais
habilitados à adoção, mantido pela Justiça da Infância e da
Juventude na comarca, bem como aos cadastros estadual e
nacional referidos no § 5º deste artigo, não for encontrado
interessado com residência permanente no Brasil.
O ECA enumera nos incisos do parágrafo primeiro de seu artigo 51, os
pressupostos para a adoção internacional.
A adoção internacional de criança ou adolescente brasileiro ou domiciliado
no Brasil somente será possível quando restar comprovado:
I - que a colocação em família substituta é a solução
adequada ao caso concreto;
II - que foram esgotadas todas as possibilidades de
colocação da criança ou adolescente em família substituta
brasileira, após consulta aos cadastros mencionados no art. 50
desta Lei;
III - que, em se tratando de adoção de adolescente, este
foi consultado, por meios adequados ao seu estágio de
desenvolvimento, e que se encontra preparado para a
medida, mediante parecer elaborado por equipe Inter
profissional, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do artigo 28
desta Lei.
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O artigo 50 mencionado no inciso II do artigo 51 se refere a cadastros de
crianças e adolescentes em condições de serem adotados e também de pessoas
aptas a adotar.
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Como a adoção internacional de crianças brasileiras por brasileiros ou
estrangeiros domiciliados no exterior é uma medida excepcional, conforme já
apresentado, o primeiro pressuposto a ser observado para deferir a adoção
internacional é a comprovação de que não existe brasileiro interessado em adotar
o menor.
Em se tratando da equipe Inter profissional mencionada no inciso III do
artigo 51 do ECA, sua atuação, tanto anteriormente quanto no processo de adoção
propriamente dito, é de grande importância. O acompanhamento realizado por
profissionais como psicólogos e assistentes sociais possibilita um maior
entendimento das dificuldades que possam emergir da situação. Sua presença
viabiliza a maior instrução, informação e a desconstrução de preconceitos e
estereótipos existentes devido à falta de conhecimento sobre a situação. A equipe
profissional, além disso, atua também
para respaldar as decisões jurídicas, pois
5
possuem conhecimentos técnicos sobre as diversas dimensões da realidade social
que se fazem presentes no cotidiano do seu trabalho. O ECA ressalta a necessidade
da atuação desta equipe de profissionais no artigo 151, dispondo:
Estatuto da Criança e do Adolescente
Art. 151. Compete à equipe inter
profissional dentre outrasatribuições que lhe forem
reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por
escrito,
mediante
laudos,
ou
verbalmente, na audiência, e bem assim desenvolvertrabal
hos de aconselhamento, orientação, encaminhamento,
prevenção e outros, tudo sob a imediata subordinação à
autoridade judiciária, assegurada a livre manifestação do
ponto de vista técnico.
Cabe apontar que, conforme o artigo 151 do ECA, a esses profissionais é
assegurada“ a livre manifestação do ponto de vista técnico ”, sendo autônomos no
desempenho de suas funções.
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O primeiro requisito determina que as autoridades competentes do Estado
de origem tenham determinado a criança como “adotável”. Sobre o assunto, João
Delciomar Gatelli (GATELLI, João, 2006, p.33) define:
É, portanto, sujeito da adoção, na modalidade plena ou
legitima adotiva, aquele que, na condição de adotando,
encontra - se em desenvolvimento, abandonado e preenche
o requisito da idade previsto em lei.
No que diz respeito ao requisito da idade do adotado, este se mostra de
bem mais fácil comprovação, por meio da certidão de nascimento. No Brasil os
considerados “adotáveis” são os que possuem de zero a dezoito anos de idade.
Isto se infere do artigo 2º do Estatuto da Criança e do adolescente que
afirma
que
criança é aquela com até doze anos de idade incompleto,
e
adolescente éaquela entre doze e
dezoito anos de idade, tendo estes direito à proteção integral. Oartigo 40 dispõe
que o adotado deve ter, no máximo, dezoito anos, a não ser que já seencontre
sob guarda ou tutela dos adotantes, o que não é possível na adoçãointernacional,
nos termos do artigo 31 do mesmo diploma.
No caso de criança com até doze anos de idade, os pais ou quem exerçaple
namente o poder familiar deverão consentir para que possa ocorrer a adoção. Tal
consentimento é dispensado se os pais forem desconhecidos ou se houverem sido
destituídos do poder familiar. Em se tratando de adolescente que tenha entre doze
e dezoito anos, ele mesmo deverá consentir. É o que dispõem os artigos 45,
parágrafos 1º e 2º do ECA e o artigo 4º, c, IV e alínea D da Convenção de Haia
de1993.
O artigo 4º, alínea D da Convenção de Haia de 1993 afirma em seus incisos
que, levando em consideração a idade e o grau de maturidade da criança deve ser
observado:
Convenção de Haia de 1993
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I. Esta foi convenientemente aconselhada e devidamente
informada sobre as consequências da adoção e do seu
consentimento em ser adotada, quando este for exigido;
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II. Foram tomados em consideração os desejos e as opiniões
da criança;
III. O consentimento da criança em ser adotada, quando
exigido, foi livremente expresso, na forma exigida por lei, e
que este consentimento foi manifestado, ou seja,
comprovado por escrito;
IV. O consentimento não tenha sido obtido mediante
pagamento ou compensação de qualquer espécie. 147
Cabe ressaltar
que o adotado deve ser no mínimo dezesseis
anos mais novo que o adotante, à luz do que estabelece o artigo 42, parágrafo 3º
do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Preocupando-se com as dificuldades financeiras das famílias mais carentes,
o ECA dispõe no parágrafo primeiro
do mesmo artigo que, no caso de não existir
5
outro motivo, a criança ou o adolescente deve permanecer em sua família de
origem, a qual deverá ser incluída em programas oficiais de auxílio
obrigatoriamente.
4.

PROCEDIMENTO

DA

ADOÇÃO

INTERNACIONAL

POR

BRASILEIRO

DOMICILIADO NO EXTERIOR OU ESTRANGEIRO
4.1

HABILITAÇÃO
Os interessados em adotar criança ou adolescente brasileiro deverão
formular pedido de habilitação à adoção perante a Autoridade Central no país de
acolhida, que é aquele onde está situada sua residência habitual.
Após o pedido e a análise, são realizadas entrevistas com psicólogos e
assistentes sociais para avaliar se os interessados estão aptos para a adoção. Os
candidatos considerados inaptos para a adoção serão encaminhados para um
grupo de apoio de pretendentes à adoção.
Se a Autoridade Central do país de acolhida entender que os solicitantes
estão qualificados, será emitido um relatório com a documentação necessária, bem
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como será realizado um estudo psicossocial por equipe Inter profissional habilitada.
Também será enviada cópia autenticada da legislação pertinente para a Autoridade
Central Estadual e esta encaminhará cópia para a Autoridade Central Federal
Brasileira.
Verificada a compatibilidade de ambas as legislações, bem como
preenchidos os requisitos previsto em lei que serão abordados neste artigo, será
expedido laudo de habilitação à adoção internacional com validade de no máximo
um ano, podendo ser renovada.
Com a posse do laudo de habilitação, o adotante poderá formalizar pedido
de adoção diante do Juízo da Infância e da Juventude do local em que está a criança
ou adolescente.
A Comissão Estadual Judiciária de Adoção publicará edital no diário oficial
informando as iniciais dos nomes dos menores, sua data de nascimento e a comarca
onde se encontram para conhecimento dos interessados.
4.2. ESTÁGIO DE CONVIVÊNCIA
Após a habilitação e com a criança ou adolescente pretendido, o adotante
deverá formular petição de adoção perante o Juízo da Infância e Juventude.
Recebida a ação, a próxima fase é o estágio de convivência que é um
período monitorado por equipe interprofissional, como psicólogos e assistentes
sociais, onde o adotante e adotando poderão se conhecer melhor.
Este estágio deve ser realizado no Brasil e tem como objetivo a adaptação
das partes e certificar o real propósito dos adotantes.
O jurista Silvio de Salvo Venosa (2003,p.340) nos ensina que:
Este estágio tem por finalidade adaptar a convivência do
adotando ao novo lar. O estágio é um período em que se
consolida a vontade de adotar e ser adotado. Nesse estágio,
terão o Juiz e seus auxiliares condições de avaliar a
conveniência da adoção.
O artigo 46 do Estatuto da Criança e do Adolescente assim dispõe:
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Art. 46.
A adoção será precedida de estágio de convivência com
a criança ou adolescente, pelo prazo que a autoridade
judiciária fixar, observadas as peculiaridades do caso.
Vale lembrar ainda que o estágio poderá ser dispensado no caso em que o
adotando estiver sob a guarda legal – a simples guarda não a autoriza- ou tutela
do adotante por tempo suficiente a avaliação.
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§ 4o O estágio de convivência será acompanhado pela
equipe interprofissional a serviço da Justiça da Infância e da
Juventude, preferencialmente com apoio dos técnicos
responsáveis pela execução da política de garantia do direito
à convivência familiar, que apresentarão relatório minucioso
acerca da conveniência do deferimento da medida.
Com o final do estágio de convivência, será apresentado um laudo
minucioso quanto à conveniência do deferimento da adoção que será juntado aos
autos. Em seguida, será ouvido o Ministério Público. Sendo favorável, serão os autos
conclusos ao juiz para sentença.5
4.3

SENTENÇA

A sentença judicial é o momento em que se finaliza o processo da adoção,
é a partir desta que nasce o vínculo entre o adotante e o adotando.
Ao Juiz se confere amplos poderes instrutórios, na busca da verdade real,
para efeito de conceder a adoção. É necessário que a sentença judicial seja sempre
fundamentada pelo magistrado, devendo nesta sentença determinar as vantagens,
proteções e benefícios para o adotado.
Neste sentido, determina o artigo 47 do Estatuto da Criança e do
adolescente:

Art. 47. O vínculo da adoção constitui-se por sentença
judicial, que será inscrita no registro civil mediante mandado
do qual não se fornecerá certidão.
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Na inscrição da certidão constarão os nomes dos adotantes – pais- e dos
seus ascendentes.
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Com o arquivamento do mandado judicial, o registro original do adotado
é cancelado. Ressalta-se que nenhuma circunstância sobre o ato será apresentada
na certidão do registro.
A sentença conferirá possibilidade de modificação do prenome do adotado
– desde que ele seja ouvido antes-, bem como a inserção do nome do adotante.
O referido artigo faz menção ainda da prioridade de tramitação dos
processos de adoção no caso de criança ou adolescente com deficiência ou doença
crônica.
A adoção internacional produz efeitos a partir do trânsito em julgado da
sentença constitutiva, porém se tratando de morte do adotante no decorrer do
procedimento, antes da sentença, essa retroagirá a data do óbito.
Após a sentença transitar em julgado, será permitida a emissão de
passaporte do adotado e assim, o adotante poderá sair do território nacional com
a criança ou adolescente brasileiro.
Por meio da sentença arbitral se declara anulado o poder familiar dos pais
biológicos e cria-se um novo vínculo de filiação entre o adotante e o adotado, visto
que a sentença tem natureza declaratória e constitutiva. Há o cancelamento do
registro de nascimento anterior da criança e é feito um novo registro, não
constando qualquer ponderação no novo registro sobre o ocorrido.
Se a adoção decretada não puder ser confirmada no país do adotante ou
se produzir efeitos que não trazem benefícios ao adotando, é melhor que não se
defira a adoção, pois o interesse da criança ou adolescente deve ser superior a todo
e qualquer interesse diverso.
Os relatórios pós-adotivos serão enviados semestralmente a Autoridade
Central Estadual, com cópias para a Autoridade Central Federal Brasileira por dois
anos. O envio do relatório será mantido até a juntada de cópia autenticada do
registro civil que estabelece cidadania do país de acolhida para o adotado.
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5. ADOÇÃO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS ESTRANGEIRAS POR BRASILEIROS
Os pretendentes à adoção nacional também podem requerer a
adoção internacional, desde que existem duas candidaturas.
Ainda há a possibilidade de se candidatar a dois ou mais países.
Entretanto, vale ressaltar que alguns países não aceitam requerimentos à
adoção quando há candidatura simultânea.
Não é possível adotar criança ou adolescente de qualquer país, visto
que este deve aceitar as candidaturas encaminhadas pela autoridade central
brasileira - Instituto da segurança social-, independentemente se estiver ou
não vinculado à Convenção de Haia.
Dessa forma, para se adotar uma criança de outro país, o interessado
deve se apresentar ao instituto de segurança social da sua área de residência
para preencher os requisitos do país de destino, bem como iniciar o
procedimento.
Em seguida, será feita uma avaliação inter profissional, na qual tem
como um dos objetivos analisar a aptidão para lidar com diferenças culturais.
Sendo aprovado,5 o requerimento será enviado para a autoridade
central do país onde vive a criança;
O processo segue o tramite legal do país estrangeiro ou da forma
estabelecida pelas autoridades.
O procedimento é dispendioso, visto que alguns países exigem o
pagamentos de taxas, bem como há a legalização e tradução dos documentos feito
por tradutores, pedido de documentos emitidos no país de origem da criança
e eventuais deslocações para ao estrangeiro.
Os casos de adoção de crianças estrangeiras por brasileiros são raros, visto
que são mais comuns situações em que estrangeiros adotam crianças brasileiras,
conforme explica a desembargadora da Comissão Estadual Judiciária de Adoção
Internacional do TJ-RJ, Ana Maria Pereira de Oliveira.
Os brasileiros interessados em adotar no exterior devem dirigir-se à Vara
da Infância mais próxima e requerer a habilitação para a adoção de criança em um
determinado país.
A Vara da Infância remete o processo para a Autoridade Central Brasileira
para que faça contato com o país em que está a criança ou adolescente que se
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pretende adotar, informa a pretensão de adoção e envia os documentos
necessários. O órgão aguarda o retorno das autoridades estrangeiras.
Quando os pretendentes têm interesse em adotar crianças que não estão
na Convenção de Haia, é necessário que falem diretamente com as autoridades do
país. Trata-se de um processo mais arriscado, visto que não envolve autoridades
brasileiras.
Silvada do IBDFAM explicou que se a criança for de um país que não
participe da Convenção de Haia, os pais estarão assumindo todos os riscos, inclusive
de envolvimento com tráfico de pessoas.
Para complementar, Ludmila da Comissão Estadual Judiciária de Adoção
Internacional apresentou que muitas pessoas que querem adotar crianças no Brasil
ficam muito tempo aguardando, essa é muitas vezes a causa das pessoas buscarem
pela adoção no exterior, porem esse tempo pode ser maior.
Em suma, os interessados precisam: observar a legislação local no que diz
respeito à adoção de menores por cidadãos estrangeiros; registrar a paternidade
do filho menor junto às autoridades locais competentes; constituir advogado ou
contatar defensor público no Brasil com vistas a providenciar a homologação da
adoção internacional perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Brasil;
regularizar, após homologação da sentença estrangeira no STJ, a situação
migratória do menor adotado, que receberá a nacionalidade brasileira por
naturalização.
6. RESULTADOS DA PESQUISA
Como verificamos ao longo deste trabalho, a adoção internacional traz
alguns benefícios como: base familiar, educação, aprendizado de uma nova língua
e cultura para criança ou adolescente brasileiro que se encontra em situação de
abandono.
Contudo, o ECA trata a adoção internacional como uma medida
excepcional, o que dificulta o procedimento da mesma.
Wilson Donizeti Liberati (LIBERATI, Wilson,2003, p.73) entende que embora
seja forte o argumento da excepcionalidade da colocação no menor em família
substituta estrangeira, o mesmo não é absoluto. Qualquer que seja a forma de
colocação em família substituta, esta é excepcional, pois a “excepcionalidade”
estaria na medida, e não na nacionalidade do interessado.
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Tarcísio José Martins Costa (COSTA, Tarcísio, 2008) reforça esse
pensamento dizendo que o princípio da excepcionalidade da adoção internacional
não é absoluto, visto que não se deve admitir que uma criança ou adolescente
permanecesse no núcleo familiar de origem em situação de abandono tanto
psicológico com físico e material. Fato que não cumpridas às exigências funcionais
– deveres e obrigações de sustento, guarda e educação e exauridas as
possibilidades de manutenção dos vínculos com a família natural, a possibilidade
de uma família substituta deve ser considerada sem restrições.
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Este pensamento já corroborou nos tribunais em julgados sobre o tema,
como se nota a seguir na jurisprudência dos Tribunais de Justiça do estado do Rio
Grande do Sul e de Minas Gerais.
Apelação Cível Nº 594039844, Oitava Câmara Cível, Tribunal
de Justiça do RS, Relator: José Carlos Teixeira Giorgis, Julgado
em 26/05/1994
ADOÇÃO
INTERNACIONAL.
Pressupostos.
5
Excepcionalidade.
Cabimento mesmo havendo casais
nacionais. A releitura da norma menorista não conduz
ainterpretação de que o casal estrangeiro, que preenche os
pressupostos legais deva ser arrendado, invariavelmente
quando existem pretendentes nacionais, principalmente
quando já desenvolveram forte afeto ao menor, cujo interesse
deve
ser
preservado.
Casos
isolados que abalaram o Instituto deAdoção Internacional, n
ão devem servir como escusa para frustrar o pedido, sendo
injusto obstar que o infante desfrute de melhor
qualidade de vida em país desenvolvido. Inteligência dosarts.
28, 31, e 198, VII, ECA. Apelação Provida. DecisãoUnânime.107
TJMG, 4ªC., Ag. 22.528-4, rel. Des. Alves de Melo, j. 2.4.92,
(Minas Gerais II 5.12.92, p.1, ementa oficial).
ADOÇÃO – Disputa com estrangeiros – Prevalência do
interesse do menor. Adoção de criança brasileira por
estrangeiro – Caráter supletivo – Interesse do menor –
Prioridade. O Estatuto da Criança e do Adolescente não faz
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discriminação entre brasileiros e estrangeiros. O que a lei quer
é que se dê supremacia à criança ou ao adolescente, seu bemestar, seus direitos, dignidade, convivência familiar etc., e,
estando brasileiros e estrangeiros nas mesmas condições,
sendo
ambos
convenientes
à criança ou ao adolescente, devese preferir o brasileiro ao estrangeiro. Se, porém, as
condiçõesoferecidas pelo casal estrangeiro forem melhores e
trouxeremvantagens ao menor, a medida excepcional deve
ser aplicada.
Entretanto, há decisão do Superior Tribunal de Justiça em sentido
contrário:
STJ - RECURSO
1997/0091140-3 (STJ)

ESPECIAL

REsp

159075

SP

Ementa: CIVIL. ADOÇÃO POR CASAL ESTRANGEIRO. O
Juiz da Vara da
Infância e da Juventude deve consultar o cadastro
centralizado de pretendentes, antes de deferi-la a casal
estrangeiro. Hipótese em que, a despeito de omissão a esse
respeito, a situação de fato já não pode ser alterada pelo
decurso do tempo. Recurso especial não conhecido. (BRASIL.
STJ, DJU. 17 dez.1999. REsp. 180.341/SP. Rel. Min. Ruy
Rosado de Aguiar.
Pode-se inferir a partir dos artigos 31 e 51 do ECA que a única forma de
colocação em família substituta permitida ao estrangeiro é a modalidade da
adoção. Existe uma parcela da doutrina que afirma serem estes artigos
inconstitucionais, por estabelecerem diferenças entre nacionais e estrangeiros,
ferindo, desta forma, o artigo 5º, I da Constituição Federal brasileira.
Dessa forma, o instituto da adoção internacional de crianças brasileiras por
estrangeiros ou brasileiros no exterior ainda precisa enfrentar alguns obstáculos
para sua concretização e melhor aceitação no ordenamento jurídico, que apesar,
462
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

tem mostrado com o ECA uma maior segurança jurídica - dificultando a adoção
internacional para fins ilícitos.
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CONCLUSÃO
Neste trabalho foi abordado sobre Adoção Internacional, bem como seu
histórico que vimos que surgiu após a II Guerra Mundial, onde vários países da
Europa começaram a adotar crianças que tinham sido afetadas pela guerra; quando
é enquadrado em adoção internacional – que como vimos é quando as partes
residem ou domiciliam fora do país -.
Foi analisado a Convenção de Haia, instrumento importantíssimo que
possibilitou mais segurança jurídicas entre os adotantes e adotados, evitando de
alguma forma tráfico de crianças, assim como possibilitando uma vida melhor para
a criança ou adolescente. A Convenção de Haia trata sobre os requisitos para a
adoção internacional, autoridades centrais e órgãos credenciados, requisitos
processuais, efeitos da adoção internacional. Esta possibilitou que o Brasil se
preocupasse com o tema, dessa forma criou o Estatuto da Criança e do Adolescente.
O Estatuto da Criança e 5do Adolescente traz nos seus artigos os requisitos
para adoção de crianças brasileiras por estrangeiros ou brasileiros residentes e
domiciliados no estrangeiro, o qual trata o instituto como medida excepcional, visto
que a adoção internacional, como vimos, deve ser feita seguindo o superior
interesse da criança ou adolescente.
Também foram abordados os procedimentos da adoção internacional
desde a fase de habilitação, passando pela aceitação, escolha da criança,
acompanhamento Inter profissional – chamado de estágio de convivência para
assim estabelecer se a adoção internacional seria uma boa opção para ambas as
partes-; sentença e por fim, vimos os efeitos dessa que são declaratória e
constitutiva.
Concluímos que a adoção internacional pode trazer benefícios tanto para
adoção de crianças brasileiras quanto para estrangeiras que muitas vezes carecem
de uma boa qualidade de vida, núcleo familiar, educação e lar. Os procedimentos
podem ser tardios e custosos, como analisados, tudo é feito minuciosamente para
que a respectiva legislação seja seguida e a melhor opção para criança ou
adolescente seja respeitada.
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Este trabalho foi muito importante para o aprofundamento deste tema, pois
permitiu-nos a ficar a conhecer melhor sobre sua definição, histórico,
procedimentos, benefícios e óbices.
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RESUMO: As pessoas com Síndrome de Down tem uma condição cromossômica
causada por um cromossomo extra no par 21, nós seres humanos apresentamos
em nossas células 46 cromossomos em 23 pares, já as pessoas portadoras de
Síndrome de Down apresentam 47 cromossomos, pois têm três cópias do
cromossomo 21, ao invés de duas, essa Síndrome é caracterizada como uma doença
genética, ocasionando uma deficiência intelectual. Com a entrada em vigência da
lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência (lei 13.146/15) publicada no
Diário Oficial da União no dia 7 de julho de 2015, que somente entrou em vigor em
2 de janeiro de 2016, prevista no nosso ordenamento jurídico como Estatuto da
Pessoa com Deficiência, foi reconhecida nesse Estatuto a liberdade desses
indivíduos fazerem pessoalmente as suas próprias escolhas. Antes os mesmos que
eram tratados como relativamente incapazes de exercerem os atos da vida civil,
depois da entrada dessa lei em vigência eles se tornaram plenamente capazes e
com as mesmas igualdade de todos, nota-se que com isso as pessoas com
deficiência em geral, não somente específicos os Síndrome de Down ganharam
mais autonomia e liberdade para exercerem os atos da vida civil, deixando-os em
igualdade com as demais pessoas.
Palavras-chaves: Capacidade Cível. Síndrome de Down. Legalidade do Casamento.
ABSTRACT: People with Down Syndrome have a chromosomal condition caused
by an extra chromosome in pair 21, we humans present in our cells 46 chromosomes
in 23 pairs, people with Down syndrome have 47 chromosomes because they have
three copies of the chromosome 21, rather than two, this Syndrome is characterized
as a genetic disease, causing an intellectual disability. With the entry into force of
the Brazilian Law on Inclusion of Persons with Disabilities (law 13.146 / 15) published
in the Official Gazette on July 7, 2015, which only came into effect on January 2,
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2016, legal status as a Statute for Persons with Disabilities, this Statute recognized
the freedom of these individuals to make their own personal choices. Before those
who were treated as relatively incapable of exercising the acts of civil life, after the
entry of this law in force they became fully capable and with the same equality of
all, it is noted that with this the disabled people in general, not only specific Down
Syndrome gained more autonomy and freedom to exercise the acts of civil life,
leaving them in equality with other people.
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Keywords: Civil capacity. Down's syndrome. Legality of Marriage
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO 1. PESSOA COM DEFICIÊNCIA 1.1 Síndrome de Down no
contexto da deficiência 2. CAPACIDADE CIVIL 2.1 Capacidade civil da pessoa com
deficiência 2.2 Capacidade Civil do portador da Síndrome de Down 3. TOMADA DE
DECISÃO APOIADA 3.1 Curatela 4. DO CASAMENTO 4.1 Casamento entre pessoas
com Síndrome de Down 5. CONCLUSÃO 6. REFERÊNCIAS.

INTRODUÇÃO

5

Quando se fala em capacidade civil tem que se levar em conta de que
existem três tipos de capacidade, sendo elas, de direito, de fato e de exercício,
tendo-as nada mais do que o poder de interagir por si mesmo no mundo jurídico
podendo fazer com que as vontades das pessoas com deficiência sejam
manifestadas dispondo de direitos e assumindo obrigações Isto posto, nesse
sentindo é possível compreender-se que a capacidade de fato tem por antecedente
lógico a capacidade de direito, pois seria impossível exercer um direito que sequer
se pode adquirir. Desse modo, a dicotomia entre capacidade de fato e de direito
funda-se sobre a distinção fundamental entre gozar de um direito sendo titular
desse direito ou exercitá-lo realizando-o efetivamente. Os incapazes tem a aptidão
para determinados atos jurídicos, porém não estão legitimadas para tal ato, apesar
de serem plenamente capazes, podem não estar legitimadas. Sendo assim o incapaz
pode praticar todos os atos da vida civil, desde que representado ou assistindo por
seus responsáveis legais ou que pratique um ato-fato jurídico.
O rol de pessoas incapazes ou relativamente incapazes está disposto no
artigo 4º do Código Civil:
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Art. 4: São incapazes, relativamente a certos atos ou à
maneira de os exercer:
I – Os maiores de dezesseis e menores de dezoito ano;
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II – os ébrios habituais e os viciados em tóxico;
III – Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não
puderem exprimir sua vontade;
IV – Os pródigos.
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.145/2016 tivemos muitas alterações,
como por exemplo os casos previsto nos incisos II, III e IV do artigo 4º do Código
Civil, hoje após a entrada em vigor da citada lei, pertence ao rol de relativamente
incapazes. Na incapacidade absoluta a vontade é manifestada pelo representante,
já na relativa à vontade é manifestada pelo próprio incapaz, a qual deverá prevalecer
sobre a do assistente, caso ao contrário o ato será considerado anulável, visto que
não impacta no interesse social, entretanto poderá trazer prejuízos para ambas as
partes.
1. PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Uma pessoa em termos médicos é considerada com deficiência quando há
nela uma ausência ou disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou
anatômica. Usando os termos jurídicos e civis, uma pessoa com deficiência são
aquelas que tem impedimentos que podem dificultar a sua participação em
sociedade com as demais pessoas.
Segundo o Estatuto da Pessoa com Deficiência:
Art. 2: “Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou
mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva
na sociedade em igualdade de condições com as demais
pessoas.”. Da definição legal infere-se que há vários tipos de
deficiências, que deficiência intelectual é uma espécie[1] e o
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intuito da lei é a igualdade de condições entre as pessoas na
participação da vida em sociedade.
A entrada em vigor do Estatuto tem como intuito assegurar e promover a
igualdade entre as pessoas visando exteriorizar a capacidade civil da pessoa com
deficiência. Tornando a deficiência um fato não impeditivo para a exercício da
capacidade civil.
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Art. 6º: “A deficiência não afeta a plena capacidade civil da
pessoa inclusive para:
I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e de
ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e
planejamento familiar;
5

IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a esterilização
compulsória;
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e
comunitária; e
VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção,
como adotante ou adotando, em igualdade de oportunidades
com as demais pessoas.
A Organização das Nações Unidas (ONU) anteriormente ao Estatuto
também trouxe o seu conceito sobre pessoas com deficiência, a qual em seu texto,
defende um dos seus principais objetivo: a defesa dos direitos fundamentais dos
seres humanos e garantir a paz mundial. A ONU está sempre está aprimorando seu
conceito sobre a pessoa com deficiência, pois de acordo com o Dr. Ricardo Tadeu
Marques da Fonseca, no seu artigo “ONU e o seu conceito revolucionário de pessoa
com deficiência” afirma que: “Defender as minorias significa, portanto, preservar os
Direitos Humanos de todos, para que a maioria democrática não se faça opressiva
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e possa legitimar-se pela incorporação das demandas de cada grupo humano,
preservando a ideia de igualdade real a ser assegurada pelo Direito”.
Assuntos relacionados a pessoas com deficiência não é apenas debatido
em Estatutos, são assuntos discutidos a todo momento internacionalmente, em
dezembro de 2006, a Organização das Nações Unidas aprovou o texto da
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiências a qual teve
a participação do Brasil que não só participou mas como aprovou os debates, e o
que distingue essa convenção das outras, é que o conteúdo foi feito com ajuda
direta de ONGs de pessoas com deficiência que tiveram voz ativa na elaboração
dos artigos.
A presente convenção trouxe em seu artigo 1º, como propósito da
convenção e a definição do conceito de pessoa com deficiência:
O propósito da presente Convenção é o de promover,
proteger e assegurar o desfrute pleno e eqüitativo de todos
os direitos humanos e liberdades fundamentais por parte de
todas as pessoas com deficiência e promover o respeito pela
sua inerente dignidade. Pessoas com deficiência são aquelas
que têm impedimentos de natureza física, intelectual ou
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras,
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade
com as demais pessoas.
A importância da convenção não se deu apenas pelo fato de conceituar o
conceito de pessoa com deficiência, é através da ONU que a convenção assegura
direitos básicos às pessoas com deficiência, posto isto esses direitos serão
garantidos sem distinção em diversos países do mundo, na mesma proporção. Tudo
se consolidou em 2009 quando o Brasil ratificou a convenção dos direitos das
pessoas com deficiência junto com o seu protocolo facultativo, que permite a
qualquer cidadão do país denunciar junto à Organização das Nações Unida,
qualquer violação ao tratado.
1.1 Síndrome de Down no contexto da deficiência
Determinada como Síndrome de Down ou Trissomia do cromossomo 21,
trata-se de um distúrbio genético, que acarreta dificuldades de habilidade cognitiva
e desenvolvimento físico, todavia não é considerada uma doença. Dados
estatísticos informam que no Brasil, tem-se mais de 300 mil pessoas com esta
patologia, número expressivo e que somados a outros casos de deficiência
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asseguraram a preocupação do legislador em criar uma norma que assegura-se
seus direitos, com isso foi estabelecido a Lei 13.146/15, que é conhecida como
Estatuto da Pessoa com Deficiência (FBASD, 2016).
2. CAPACIDADE CIVIL
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A capacidade civil vem de cada indivíduo de administrar e executar os atos
de sua vida plenamente, fazendo isso por si só. Essa capacidade se faz no fato de
poder responder suas ações.
No direito Brasileiro tem a capacidade plena todo indivíduo com 18 anos
ou mais, que não seja portador de deficiência intelectual. A capacidade de direito
ou de gozo consiste na aptidão para ser titular de direitos destinatário de deveres
jurídicos, é recaída sobre todos os seres personificados.
2.1 Capacidade civil da pessoa com deficiência
A Lei Brasileira de Inclusão das Pessoas com Deficiência (lei 13.146/15),
5 da Pessoa com Deficiência, modificou o conceito
também conhecida como Estatuto
de proteção conferido às pessoas com deficiência, concomitantemente em que
afirmou a importância da autonomia, independência e liberdade desses indivíduos
para fazerem suas próprias escolhas.
Ao mesmo tempo a referida legislação não se limitou a garantir: a inclusão
das pessoas com deficiência, a emancipação pessoal e social destas, conferindo a
elas o exercício pleno de seus direitos, dentre eles o direito à liberdade, à intimidade
e à afetividade.
Além do reconhecimento dos direitos citado acima houve também o
reconhecimento da capacidade das pessoas com deficiência mental e intelectual,
excluindo as da condição de absoluta ou relativamente incapazes que antes
ocupavam no nosso ordenamento jurídico.
O Estatuto prognosticou que a deficiência não afetará a plena capacidade
civil da pessoa, a qual terá assegurado o direito ao exercício dessa capacidade em
igualdade de condições com os demais (art. 6º), podendo casar-se, constituir união
estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, decidir sobre o número de filhos, ter
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acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar,
conservar sua fertilidade, exercer direito à guarda, tutela, curatela e adoção.
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Com base nisso não restam dúvidas de que as ideias de deficiência e
incapacidade foram desvinculadas. Isto é, o deficiente em regra é plenamente
capaz. Porém não se descarta a hipótese de que haja necessidade de adoção de
procedimentos de auxílio para a prática dos atos civis pela pessoa com deficiência:
tomada de decisão apoiada e a curatela.
2.2 Capacidade do portador da Síndrome de Down
Porém antes de citar a sua capacidade civil vale dizer que é preciso ter
conhecimento sobre a capacidade civil do portador da Síndrome de Down, o qual
perante a Lei Brasileira é visto como relativamente incapaz, mesmo sendo maior de
idade, eles são considerados relativamente incapazes para exercer pessoalmente os
atos da vida civil.
Por se tratar de uma incapacidade relativa a Síndrome de Down acarreta a
interdição parcial.
Art. 84 do Estatuto da Pessoa com Deficiência: “A pessoa com
deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua
capacidade legal em igualdade de condições com as demais
pessoas.
Todo e qualquer indivíduo, independente de fatores relacionados à sua
saúde, passa a ser, à luz do artigo 5º do Código Civil.
Art. 5º: A menoridade cessa aos dezoito anos completos,
quando a pessoa fica habilitada à pratica de todos os atos da
vida civil.
Em nosso ordenamento jurídico o momento da mudança de idade é no
primeiro minuto da data de aniversário. A pessoa com Síndrome de Down, saiu da
égide dos artigos 3º e 4º passando a figurar no art. 5º. São, doravante, plenamente
capazes a partir dos dezoito anos completos. Segundo o posicionamento de Dr.
Flávio Tartuce:
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Destaque-se que o portador da síndrome de
Down poderia ser ainda plenamente capaz, o que
dependeria da sua situação. Com as mudanças promovidas
pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, será plenamente
capaz, em regra. Eventualmente, para os atos patrimoniais,
poderá ser necessária uma tomada de decisão apoiada, por
sua iniciativa. Somente em casos excepcionais poderá ser
considerado como relativamente incapaz, enquadrado como
pessoa que, por causa transitória ou definitiva, não pode
exprimir vontade (novo art. 4.º, inc. III, do CC/2002). Os dois
últimos caminhos não prejudicam a sua plena capacidade
para os atos existenciais familiares, retirada do art. 6.º do
Estatuto da Pessoa com Deficiência (TARTUCE, 2015, p. 134).
Contudo, Cruz e Leme (2008) destacam que o casamento poderia torna-se
uma experiência positiva para os indivíduos com Síndrome de Down, de acordo
com os estudos publicados 64% (sessenta e quatro) dos casais que possuem essa
deficiência intelectual mantêm um relacionamento estável.
5
3. TOMADA DE DECISÃO APOIADA
O procedimento judicial da tomada de decisão apoiada começa pela
iniciativa da própria pessoa com deficiência, apenas terá valor quando pretender a
obtenção de auxílio de terceiros para realizar certos atos de sua vida. É necessário
fazer o esclarecimento do significado da palavra apoio, devendo ser compreendida
como ajuda, auxílio, proteção.
Art. 1.783-A. A tomada de decisão apoiada é o processo pelo
qual a pessoa com deficiência elege pelo menos 2 (duas)
pessoas idôneas, com as quais mantenha vínculos e que
gozem de sua confiança, para prestar-lhe apoio na tomada de
decisão sobre atos da vida civil, fornecendo-lhes os elementos
e informações necessários para que possa exercer sua
capacidade.
Contudo essa tomada de decisão apoiada deverá respeitar as vontades e
preferências da própria pessoa apoiada, não podendo ser substituída pela vontade
de seus apoiadores. A lei prevê que sejam dois os mesmos serão escolhidos pela
própria pessoa com deficiência, o Estatuto que se trate de pessoas idôneas, ás quais
o apoiado mantenha vínculos e possua confiança.
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§1º: Para formular pedido de tomada de decisão apoiada, a
pessoa com deficiência e os apoiadores devem apresentar
termo em que constem os limites do apoio a ser oferecido e
os compromissos dos apoiadores, inclusive o prazo de
vigência do acordo e o respeito a? vontade, aos direitos e aos
interesses da pessoa que devem apoiar.
§2: O pedido de tomada de decisão apoiada será requerido
pela pessoa a ser apoiada, com indicação expressa das
pessoas aptas a prestarem o apoio previsto no caput deste
artigo.
3.1 Curatela
Já a curatela diferente da tomada de decisão apoiada, é uma via assistencial
para a pessoa com deficiência praticar os atos de sua vida: o procedimento de
tomada de decisão apoiada A curatela invade menos o domínio pessoal do
deficiente, preservando sua autonomia e liberdade.
Apesar da existência dos procedimentos de tomada de decisão apoiada e
curatela a Lei 13.146/15 não descarta que a pessoa com deficiência ela é
plenamente capaz. Porém, todavia, em alguns casos o grau de comprometimento
da pessoa em razão da deficiência, poderá comprometer sua capacidade de
expressão da própria vontade. É para essas hipóteses em que há comprometimento
da capacidade plena que a curatela se presta.
O procedimento de curatela é algo que é considerado excepcional ele não
será aplicado sempre, somente em casos que seja para preservar os interesses do
próprio deficiente, podendo ser legitimado por outras pessoas como por exemplo:
cônjuges, parentes, representantes de instituições nas quais estejam abrigados ou
na falta desses o Ministério Público poderá legitimar. Diferente da tomada de
decisão apoiada, que é de iniciativa exclusiva da pessoa com deficiência.

Art. 747. A interdição pode ser promovida:
I – Pelo cônjuge ou companheiro;
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II – Pelos parentes ou tutores;
III – pelo representante da entidade em que se encontra
abrigado o interditando;
IV – Pelo Ministério Público.
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Parágrafo único. A legitimidade deverá ser comprovada por
documentação que acompanhe a petição inicial.
Art. 1.768. A interdição deve ser promovida:
I – Pelos pais ou tutores;
II – Pelo cônjuge, ou por qualquer parente;
III – pelo Ministério Público.
Contudo, podemos concluir que o Estatuto da Pessoa com Deficiência
5
alterou significativamente o regime de incapacidades previsto no Código Civil a
pessoa com deficiência agora ela pode ser considerada como plenamente capaz
para os atos de sua vida. Não descantando a hipótese de que mereça uma proteção
especial, é reconhecida a sua vulnerabilidade por conta disso é imposto um
tratamento diferenciado em algumas questões garantida pela Lei. Sendo assim o
deficiente vulnerável, mas não incapaz.
Todavia é preciso entender que a interdição (ou de curatela) continuará
existindo, mesmo que analisada sob uma nova visão (TARTUCE, 2016). E que a
mesma foi limitada aos atos de conteúdo econômico ou patrimonial (PEREIRA,
2016).
4. DO CASAMENTO
O casamento civil em termos jurídico é o contrato entre duas pessoas, a sua
definição varia de cada cultura, até tempos atrás em muitos países o casamento se
dava por uma união entre um homem e mulher, nos dias atuais essa definição foi
retificada podendo ser constituída essa união por pessoas do mesmo sexo,
atualmente o termo casamento tem duplo significado ele é solene pelo qual se
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constitui a relação conjugal como também é uma relação jurídica estabelecida entre
os cônjuges em si
Embora tenha esses conceitos na Constituição Federal, assim como no
Código Civil não contêm uma definição específica sobre o casamento, apesar de
seus 110 artigos não há o que se falar em uma definição que abranja todos os
tempos e para todos os povos. Contudo tirando a falta de conceito próprio há uma
necessidade de se distinguir os elementos do casamento sendo eles constituídos
em: natural, religioso e jurídico. Sendo o primeiro um caráter jurídico da união
sexual cuja a finalidade natural é tornar a espécie humana. O segunda é uma ideia
influenciada pela igreja, que torna o casamento de cunho religioso. Já o terceiro é
o casamento entendido como fato jurídico que são o acordo entre ambas as partes.
Para conceituar melhor o casamento o jurista José Lopes de Oliveira o
definiu como o casamento sendo um ato solene pelo qual se unem estabelecendo
intima comunhão de vida material e espiritual, comprometendo-se a criar a educar
a prole que de ambos nascer, sob determinado regime de bens.
O casamento para ser contraído depende da verificação do registrador
sobre a capacidade dos nubentes para o matrimônio, a capacidade para contrair
matrimonio; as causas de invalidação (impedimentos e causas de anulabilidade); e
as causas suspensivas. Quando falamos em capacidade estamos nos referindo não
só a capacidade cognitiva mas também a idade núbil para o matrimonio que são
de 16 anos mediante autorização dos pais.
Art. 1.517. O homem e a mulher com dezesseis anos podem
casar, exigindo-se autorização de ambos os pais, ou de seus
representantes legais, enquanto não atingida a maioridade
civil.
Um dos seus requisitos é ser agente capaz, pois a sua vontade tem que ser
expressa para tal ato, basta que expresse a sua declaração de vontade diante
daquele ato que só será valido mediante isso. No caso dos incapazes se não for
possível a sua manifestação de vontade essa se fará por meio declaração de um
responsável, neste ato o deficiente que não é capaz de manifestar a sua vontade
será representado por um terceiro de sua confiança.
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4.1 Casamento entre portadores de Síndrome de Down
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O Estatuto da Pessoa com Deficiência nos trouxe mais uma mudança, sendo
ela as alterações feitas no Processo de Habilitação do Casamento à luz do Estatuto,
com a sua entrada em vigor o deficiente ainda que não tenha a menor condição de
expressar a vontade, esta poderá ser manifestada não só pelo curador, mas também
por um responsável. Tendo em vista que o motivo da representação seja apenas
para permitir o próprio casamento, e que o responsável pode ser qualquer pessoa
que assine um termo de responsabilidade, perante o Oficial de Registro Civil, para
a prática do ato, esse termo será anexado na habilitação do casamento.
No Estado de São Paulo, as normas estabelecidas foram que a vontade
deverá ser expressa pelo próprio interessado, de forma que o Oficial do Registro
Civil não possa admitir vontade manifestada pelo responsável, apoiador ou curador.
Em paralelo com o novo Estatuto a pessoa com deficiência, é definida
aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, nos termos do art. 2º, não deve ser mais tecnicamente considerada
5
civilmente incapaz, na medida em que os arts. 6º e 84, do mesmo diploma, deixam
claro que a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa:
Art. 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da
pessoa, inclusive para:
I - casar-se e constituir união estável;
II - exercer direitos sexuais e reprodutivos;
III - exercer o direito de decidir sobre o número de filhos
e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e
planejamento familiar;
IV - conservar sua fertilidade, sendo vedada a
esterilização compulsória;
V - exercer o direito à família e à convivência familiar e
comunitária; e
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VI - exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à
adoção, como adotante ou adotando, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas.
Podemos notar que o Estatuto está sendo colocado em prática, no Cartório
de Registro Civil de Artur Nogueira (SP) realizou-se o primeiro casamento entre
pessoas com deficiência intelectual, o casal que já convivia junto a 19 anos e tem
filho de 17 anos, só puderam se casar com a entrada em vigência do Estatuto, tal
fato representou uma mudança paradigma em busca dos direitos sociais. Visto que
não há impedimento algum nesse casamento, pois o mesmo exige que a vontade
do deficiente consiga ser transmitida livremente sem a presença de coação ou
induzimento.
Outro fato ocorrido foi o posicionamento de um promotor de Justiça de
São Bernardo do Campo/SP que se negou ajuizar a ação anulatório de casamento
da contraente com deficiência mental, o posicionamento levou a conhecimento da
Procuradoria Geral de São Paulo, o promotor se defendeu usando a tese de que
não havendo abuso ou fraude o Estado deve se afastar de casos como esse,
alegando que o deficiente tem direito de ter uma família.
Em uma quantidade representativa para a sociedade, os portadores da
Síndrome de Down vêm ganhando cada dia mais espaço em atividades corriqueiras
e demonstrando que aquele conceito de incapaz que foi rotulado sobre eles deve
ser reavaliado, com base no grande avanço dos deficientes na sociedade o
legislador inovou ao criar a Lei 13.146/2015, a qual veio para assegurar novos
direitos, incluindo o direito ao casamento e suas vertentes.
O casamento nada mais foi um dos aspectos garantidos a eles. Sendo
compreendido como grande importância dentro do processo de inclusão social que
muitos portadores da doença vêm buscando o exercício do referido direito junto
aos tribunais e vem recebendo respostas positivas. Isto é, considerado um grande
avanço pois além da capacidade cognitiva ser reduzida comparada a de outras
pessoas, os deficientes tem as mesmas capacidades de socializar-se aos demais.
Porém essa mudança com a entrada do Estatuto houve divergências entre
opiniões, uns acham que este é totalmente viável pois traz no seu conjunto os
princípios da igualdade, da isonomia, da dignidade humana. Porém, há opiniões
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diversas à essa, como por exemplo a ideia de que esses direitos garantidos possa
trazer riscos aos portadores da deficiência, em vez que os mesmos precisam da
intervenção de curadores e no caso de uma possível construção familiar, estes não
apresentam condições de cuidarem de seus filhos.
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Entretanto de acordo com os legisladores essa nova Lei, tem como intuito
a assegura a individualidade dos portadores de deficiência, bem como, protege-los
ao assegurar a tomada de decisão apoiada. Contudo, conclui-se que mesmo
possuindo capacidade civil parcial, os portadores da Síndrome de Down, são
capazes de praticar atos da vida civil, isso incluir dizer, o casamento, desde que
devidamente assistido por alguém de sua confiança, pois esta pessoa lhe ajudará
quando se deparar com alguma dificuldade prática para exercer seus direitos da
vida civil.
5. CONCLUSÃO
Contudo, concluímos que os deficientes vem ganhando cada vez mais o
seu espaço, e cada vez menos sendo rotulados, os mesmos vem conquistando
5
direitos que para alguns são insignificantes, mas para outros é uma conquista,
observa-se que a quantidade de impedimentos perante atos civis está sendo
reduzida cada vez mais e tudo isso só foi reconhecido a partir da vigência da Lei
13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
O casamento foi um desses avanços nas conquistas, o qual foi concedido
após a compreensão da sua importância no processo de inserção social e seus
princípios, sendo eles, da igualdade, isonomia, dignidade, os quais pessoas que são
portadores de deficiência vem buscando ao longo do tempo junto aos tribunais.
Entretanto, nada adiantaria se a lei apenas trouxesse em seu rol os direitos
adquiridos entre os portadores de deficiência, ela também os assegura
individualidade de cada um como também tem o intuito de protege-los mediante
os processos de tomada de decisão apoiada e a curatela.
Em relação aos portadores de Síndrome de Down podemos concluir que
mesmo possuindo a capacidade civil parcial, os mesmos são capazes de praticar os
atos da vida civil, isso incluir o casamento, como já citado antes o mesmo só poderá
ser concluído se assistido por alguém de sua confiança, para a assegurar o
deficiente e também para poder auxilia-lo caso venha a se deparar com alguma
dificuldade em seu cotidiano no exercício de seus direitos da vida civil fim.
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Por fim, para que a Lei n. 13.146/2015 possa ter sua aplicação com maior
seriedade e eficácia, precisará ser objeto de atenção redobrada da comunidade
jurídica. A aplicação da mesma deverá ser medida com cautela e aplicada quando
desta puder render frutos de bons resultados, para fins de igualdade e inclusão de
todos que dela se beneficiam no seio da sociedade brasileira.
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Resumo: A legalidade da maconha no Brasil refere-se às leis que na maioria dos
outros países do mundo regulam o uso, a posse, o cultivo, a transferência e o
comércio. Atualmente vários países já legalizaram e regulamentaram o uso, porém
no Brasil ainda não. Nos últimos anos tem havido no país um intenso debate sobre
a legalização de drogas no Brasil. De acordo com a legislação brasileira, através da
Lei 11.343/2006, a maconha é uma das substâncias proibidas, bem como é proibida
sua aquisição, consumo, posse e transporte. A legalização e descriminalização do
uso da maconha é um assunto que gera grande preocupação da sociedade, devido
aos efeitos geradores de uma possível descriminalização, não somente à saúde do
usuário, mas também sobre os impactos sociais que podem gerar. O maior desafio
de uma política de drogas é buscar o balanço certo para cada droga, mas sempre
visando uma diminuição global do consumo. O presente artigo tem como objetivo
analisar os efeitos de uma possível legalização e regulamentação da maconha no
Brasil, bem como discorrer sobre as propriedades medicinais da maconha. Trata-se
de uma pesquisa bibliográfica realizada por meio de livros, artigos, doutrinas,
reportagens sobre o tema escolhido.
Palavras-Chave: Maconha. Legalização. Descriminalização. Fiscalização. Política de
drogas.
Abstract: The legality of marijuana in Brazil refers to laws that in most other
countries in the world regulate use, possession, cultivation, transfer and trade.
Currently, several countries have legalized and regulated their use, but in Brazil, not
yet. In recent years there has been an intense debate in the country about the
legalization of drugs in Brazil. According to Brazilian law, through Law 11.343 / 2006,
marijuana is one of the prohibited substances, as well as its acquisition,
consumption, possession and transportation. The legalization and decriminalization
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of the use of marijuana is a subject that generates great concern of the society, due
to the effects that generate a possible decriminalization, not only to the health of
the user, but also about the social impacts that can generate. The biggest challenge
of a drug policy is to seek the right balance for each drug, but always aiming for a
global decrease in consumption. The present article aims to analyze the effects of a
possible legalization and regulation of marijuana in Brazil, as well as to discuss the
medicinal properties of marijuana. It is a bibliographical research carried out
through books, articles, doctrines, reports on the chosen theme.
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Keywords: Marijuana. Legalization. Decriminalization. Inspection. Drug policy.
Sumário: INTRODUÇÃO. 1 MACONHA: CONCEITOS E EFEITOS. 1.1 Conceito de
drogas. 1.2 Conceito de maconha e os efeitos de seu uso. 2. A MACONHA
UTILIZADA PARA FINS MEDICINAIS. 3. DA DESCRIMINALIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E
DESPENALIZAÇÃO. 4. POLITICAS PÚBLICAS E CONTROLE SOCIAL. 5.
CONSEQUÊNCIAS DA LEGALIZAÇÃO E DESCRIMINALIZAÇÃO NO BRASIL.
CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
5
A droga existe há muitos séculos, não se sabe porque as pessoas
iniciaram o uso, provavelmente para aliviar as frustrações do dia-a-dia, angústias,
ansiedades, revoltas, etc. O que se percebe é que, ao longo do tempo, ela acabou
por deixar pessoas dependentes, o que levou a sociedade à proibição entre os
usuários.
As drogas sempre estiveram presentes na sociedade, existem drogas
lícitas e ilícitas. O que mais preocupa a sociedade é o abuso de drogas por parte
das pessoas mais jovens. O termo legalização abre um leque de possibilidades,
desde a descriminalização da posse e consumo da maconha até a legalidade dessa
substância, com uma regulação e fiscalização própria semelhante ao que já ocorre
com o tabaco e com o álcool.
Desde a primeira metade do século XX a maconha é considerada ilegal
e isso tem causado polêmicos debates entre os especialistas que estudam o
assunto, visto que o tema engloba diversos aspectos relevantes para a sociedade,
tais como: diminuição do consumo; produção de uma política pública passível de
ser avaliada e aperfeiçoada constantemente; custo social, econômico e emocional;
diminuição do crime; custo/benefício para o governo, entre outros. (MIRANDA,
2015)
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A maconha é uma erva cujo nome científico é Cannabis Sativa. Em latim
Cannabis significa cânhamo, que denomina o gênero da família da planta, e Sativa
diz respeito à cultura de como é plantada ou semeada, e indica a espécie e a
natureza do desenvolvimento da planta. A maconha é originária da Ásia Central,
com extrema adaptabilidade aos vários tipos de clima, altitude, solo, apesar de
haver uma variação quanto à conservação das suas propriedades psicoativas, pois
essa requer clima quente e seco e umidade adequada do solo (AMBROSIO, 2009).
O desafio em se debater sobre drogas no Brasil é muito maior do que a
simples decisão da pertinência ou não de flexibilizar as leis que dizem respeito à
maconha, mas sim como fazer um debate bem informado, com dados atuais e
produzir uma política de drogas de forma racional e balanceada, que possa ser
regularmente avaliada. A implementação dessa política não ocorrerá
espontaneamente, mas com uma ação determinada de governo.
A sociedade civil já está bastante mobilizada com o assunto álcool e
drogas, e agora é necessário que os governos democraticamente eleitos mostrem
sua capacidade de organizar uma resposta racional a um problema que afeta
milhões de brasileiros, com um custo enorme para o País (LARANJEIRA, 2015).
Mesmo havendo a legalização da maconha no Brasil, como já acontece
em outros países, como Uruguai e Holanda, isso não significa que haverá uma
liberação total e indiscriminada para uso por qualquer pessoa. Pelo fato de a
maconha ter sido há muitos anos proibida em razão de seus efeitos negativos, é
necessário uma série de estudos e a mesma não pode ser liberada totalmente. Insta
salientar que as drogas lícitas, tais como o álcool e o cigarro, são limitadas na
maioria dos países no que se refere a questões de idade, locais e regras para
consumo, que são puníveis penalmente quando desrespeitadas.
No Brasil, com relação à maconha, a legislação atual proíbe punindo com
prisão aquele que produz, faz o tráfico, comercializa ou leva consigo qualquer
quantidade. Portanto, é preciso rever a questão da legalização como um todo. A
questão não é fácil e nossa sociedade tem demonstrado grandes dificuldades em
cumprir certas leis, desde as mais simples, como as de trânsito, até as mais
complexas.
É importante destacar que o fato de uma droga ser legalizada, ou não,
não a torna seus efeitos menos perigosos ou pouco nocivos. Por mais que este
assunto seja rodeado de polêmica, deve-se observar e estudar de forma completa
todos os efeitos tóxicos causados pela maconha.
1. MACONHA: CONCEITOS E EFEITOS
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1.1 CONCEITO DE DROGAS
Droga é um nome genérico dado a todo o tipo de substância natural ou
não, que ao ser introduzida no organismo provoca mudanças físicas ou psíquicas,
modificando suas funções. Nas áreas de Medicina e Farmacologia, droga é qualquer
substância que previne ou cura doenças ao causar alterações fisiológicas nos
organismos. (RIBEIRO e SILVA, 2015)
De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 1° da lei n°
11.343/2006:
Art. 1o Esta Lei institui o Sistema Nacional de
Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad; prescreve
medidas para prevenção do uso indevido, atenção e
reinserção social de usuários e dependentes de drogas;
estabelece normas para repressão à produção não
autorizada e ao tráfico ilícito de drogas e define crimes.
Parágrafo único. Para fins desta Lei, consideram-se
como drogas as substâncias ou os produtos capazes de
causar dependência, assim especificados em lei ou
5
relacionados
em listas atualizadas periodicamente pelo
Poder Executivo da União.
Existem três tipos de drogas, as naturais, sintéticas e semi-sintéticas.
As drogas naturais são aquelas obtidas através de determinadas plantas,
de animais e de alguns minerais. Exemplo a cafeína (do café), a nicotina (presente
no tabaco), o ópio (na papoula) e o THC tetra-hidro-canabinol (da maconha).
As drogas fabricadas em laboratório são chamadas de drogas sintéticas.
São produzidas através de técnicas especiais, a partir de uma ou várias substâncias
químicas psicoativas que provocam alucinações no homem por estimular ou
deprimir o sistema nervoso central. São exemplos de drogas sintéticas: as
anfetaminas, LSD, GHB, ecstasy, anabolizantes, ice, quetamina, inalantes, efedrina,
poppers. (DANTAS, 2019?)
As drogas semi-sintéticas são aquelas produzidas através de drogas
naturais quimicamente alteradas em laboratórios. São drogas semi-sintéticas:
cristais de haxixe, cocaína, heroína, crack, maconha (modificada), codeína, morfina
e outras.
O termo droga suscita a ideia de uma substância proibida, de uso ilegal
e nocivo ao indivíduo, modificando-lhe as funções, as sensações, o humor e o
comportamento.
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As drogas estão classificadas em três categorias: as estimulantes, os
depressores e os perturbadores das atividades mentais. O termo droga envolve os
analgésicos, estimulantes, alucinógenos, tranquilizantes e barbitúricos, além do
álcool e substâncias voláteis.
As drogas estimulantes são aquelas que aumentam a atividade cerebral,
acelerando o sistema nervoso central. As drogas depressoras são o oposto das
estimulantes, pois diminuem a atividade cerebral e deprimem o sistema nervoso
central. As perturbadoras são aquelas que fazem com que o cérebro comece a se
comportar de forma perturbada, alucinada, mudando as atitudes do usuário.
(SILVANO, 2014)
As drogas estão divididas em dois grandes grupos, segundo o critério de
legalidade definido em lei como: drogas lícitas e ilícitas.
As drogas lícitas são aceitas pela sociedade, sendo elas legalizadas,
produzidas e comercializadas livremente. São drogas lícitas: o cigarro, as bebidas
alcoólicas, os anorexígenos (moderadores de apetite), os benzodiazepínicos
(remédios utilizados para reduzir a ansiedade), entre outros.
A maconha, a cocaína, o crack, a heroína são drogas ilícitas, ou seja, a
comercialização das mesmas é proibida pela atual legislação no Brasil. Ademais, as
mesmas não são socialmente aceitas.
Atualmente o Controle de drogas no Brasil é regulado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que é quem determina se uma
determinada substância é uma droga lícita ou ilícita. (SILVANO, 2014)
1.2 CONCEITO DE MACONHA E OS EFEITOS DE SEU USO
A maconha provém da planta de cânhamo, a substância alucinógena é
encontrada em maior quantidade principalmente nas flores, que são chamadas de
“botões” e em pouca quantidade em suas sementes, folhas e caules.
Para a utilização da maconha é preparada uma mistura de folhas, caules,
flores e sementes secas da planta do cânhamo. É geralmente de cor verde, marrom
ou cinza.
A maconha pode ser fumada como um cigarro (conhecido entre os
usuários como baseado), mas pode também ser fumada em cachimbo ou com uma
tubulação que possui um reservatório para acrescentar água. Pode ainda ser
misturada em alimentos e ingerida juntamente com eles, bem como pode ser
ingerida através de chá produzido com suas folhas.
Os efeitos provocados pelo uso da inalação da fumaça de um baseado
ou cachimbo são sentidos em questão de alguns minutos. Tais efeitos podem ser
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observados através do aumento do ritmo cardíaco, estado mental irreal, ver a
realidade como se fosse um sonho, sentidos mais intensos. diminuição da
coordenação motora e equilíbrio.
Tais efeitos de curto prazo desaparecem normalmente em um período
aproximado de duas ou três horas, porém podem perdurar por mais tempo, tudo
depende da quantidade que foi consumida pelo usuário, da potência do tetrahidro-canabinol e da possível presença de outros tipos de drogas acrescentadas
durante o preparo da mistura.
Um cigarro de maconha causa um impacto severo nos seus pulmões do
usuário, uma vez que o mesmo inala a fumaça e a segura por mais tempo do que o
faria com outro tipo de cigarro. O uso da maconha pode causar dores de garganta
e bronquite, além disso, o usuário está exposto a diversos elementos químicos
cancerígenos.
Existem ainda consequências mentais causadas pelo uso da maconha,
que são a falta de memória e capacidade mental reduzida.
Após muitos estudos sobre a cannabis sativa, descobriu-se que a planta
possui efeitos terapêuticos. A maconha possui aproximadamente 400 compostos
5
químicos, sendo 60 canabinóides
que são os princípios ativos específicos
(MONTEIRO, 2014).
Destes canabinóides, dois possuem propriedades medicinais: o tetrahidro-canabinol (THC) e o canabidiol (CDB). Conforme apontam as pesquisas, o THC
principal constituinte da droga, os ligantes endógenos e os canabinóides, em
pacientes oncológicos possuem uma ação analgésica, antitumoral, que provocam
o aumento do apetite, além de proporcionarem um relaxamento muscular e
redução da insônia (MONTEIRO, 2014).
Além disso, em pacientes com dor crônica, o uso de canabinóides
combate as dores, melhora o sendo de humor e o sono. Os pacientes com esclerose
múltipla ou dor neurogênica não tratável relataram que os benefícios dos
canabinóides incluem a redução da ansiedade, da depressão, bem como dos
espasmos musculares e da dor (MONTEIRO, 2014).
No entanto, o tetra-hidro-canabinol é a principal substância psicoativa
da planta, ou seja, é ela que pode causar dependência química do usuário. Por essa
razão, há certa resistência ao seu uso medicinal (MONTEIRO, 2014).
O canabidiol (CBD) também possui efeito terapêutico e vem sedo cada
vez mais estudado por pesquisadores da área medicinal, uma vez que seus agentes
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são capazes de controlar graves crises de convulsão causadas por doenças e
síndromes. O CBD não possui efeito entorpecente (MONTEIRO, 2014).
A maconha é a droga ilícita mais usada em todo o mundo, ficando atrás
apenas de drogas lícitas, como o álcool e o tabaco. Estima-se que 10% dos que
experimentaram a maconha tornam-se usuários diários e que 20% a 30% a usam
semanalmente. (JUNGERMAN, LARANJEIRA, BRESSAN, 2005 apud SILVANO, 2014).
O uso da maconha pode causar dependência física e psicológica.
De acordo com Lopes e Ribeiro (2007) a dependência física caracterizase pelo fato de que o organismo vai se adaptando a presença crônica da substância
e ajusta seus padrões de funcionamento a essas condições. Se o uso for
interrompido, o corpo entra em colapso, causando um desequilíbrio fisiológico e,
como consequência, fortíssimos sintomas de mal-estar. A dependência psicológica
ocorre com o prazer sentido ao usar certo tipo de substância e pode ser comparado,
por exemplo, ao prazer de comer ou em jogar. O indivíduo começa a usar
cronicamente a substância devido ao prazer que ela lhe causa.
A maconha não causa dependência física, podendo ocasionar apenas a
dependência psicológica, restando provado que o uso crônico da mesma não
resulta em severos sintomas de abstinência, existindo poucas pessoas acometidas.
(LARANJEIRA, JUNGERMAM E DUNN, 2012 apud SILVANO, 2014)
2. A MACONHA UTILIZADA PARA FINS MEDICINAIS
Conforme já abordado, o uso de drogas pode ser associado a toda a
trajetória e evolução humana, já que este está presente na vida do homem desde
os tempos mais primitivos. Para Seibel e Toscano Jr:
[...] a relação do homem com as substâncias
psicoativas é bastante antiga ou, melhor dizendo,
ancestral. Assim, mostra-se equivocada a ideia de que a
presença das drogas é um evento novo do repertório
humano. Na verdade, trata-se de uma presença contínua
no tempo e que não envolve somente medicina e
ciência, mas também magia, religião, cultura, festa e
deleite. (SEIBEL e TOSCANO JR, 2001, p. 07)
Por volta de 2.300 anos a.C., aconteceu o primeiro uso documentado da
maconha como remédio, quando o legendário imperador chinês Shen Nong
prescreveu a chu-ma, (cânhamo fêmea) para o tratamento de constipação, gota,
malária, reumatismo e problemas menstruais, classificando a chu-ma, como um dos
“Supremos Elixires da Imortalidade”. (ROBINSON, 1999)
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Desde então, muitos povos e culturas se valeram das possíveis
propriedades terapêuticas e divinas da cannabis, através dos milênios, como os
hindus, os árabes, na Europa medieval etc., nas mais variadas doenças e males e de
várias formas, até começar a ser descriminada no século XX, sendo eliminada da
farmacopéia inglesa em 1932 e da americana em 1942. Posteriormente foi proibida
em muitos países, inclusive o Brasil. (ROBINSON, 1999).
Existem muitos estudos que visam provar o potencial terapêutico da
maconha, nos mais diversos casos da medicina, sendo que os canabinóides estão
entre as melhores perspectivas de sucesso nos tratamentos dos mais diversos males
que ainda não têm tratamento adequado. (LOPES E RIBEIRO, 2007)
O THC presente na maconha tem conhecida propriedade antiemética,
isto é, combate náuseas e vômitos, e apesar de haverem remédios disponíveis no
mercado para os mesmos fins, a maconha se mostra superior:
Outros fármacos disponíveis no mercado se mostram
tão efetivos quanto a maconha em inibir a náusea e
produzem efeitos colaterais tão toleráveis quanto.
Porém, dentro de um grupo de pacientes que não
5
obtiveram
resultados com nenhuma dessas drogas, 34%
relataram ter obtido sucesso fumando maconha. (LOPES
e RIBEIRO, 2007, p. 72)
Os autores também citam uma pesquisa do Canadá, que comparou em
pacientes de quimioterapia e que sofriam com náuseas, como reagiam ao THC
inalado diretamente do cigarro de maconha e ao tomarem pílulas de THC.
Os resultados foram semelhantes, no entanto, os
pacientes preferiam da forma inalada, visto que as
pílulas demoram muito pra fazer efeito e os efeitos
adversos como sonolência são mais duradouros. (LOPES
e RIBEIRO, 2007, p. 72)
Acrescentam ainda que:
O THC, CBD e CBC, possuem efetiva ação antiinflamatória, sendo que destes, o mais eficaz é o CBD,
que reduz a inflamação crônica quando administrado via
oral, agindo contra a artrite reumatoide, por exemplo,
que por ser uma inflamação crônica que causa erosão
nas articulações, pode causar danos irreversíveis, como
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deformações e perdas de movimentos. (LOPES e
RIBEIRO, 2007, p. 78).
De acordo com Lopes e Ribeiro (2007), experimentos realizados com
células do córtex cerebral em laboratório, demostraram que tanto o THC quanto o
CBD, são eficientes agentes antioxidantes, uma vez que protegeram os neurônios
contra os efeitos tóxicos causados pelo excesso de ativação de receptores
glutamatérgicos, situação semelhante que acontece durante convulsões, isquemia
cerebral ou AVC.
O THC e o CBD se mostraram eficazes em reduzirem com sucesso a
degeneração de neurônios causado pelo mal de Parkinson, e administrados em
animais com Alzheimer impediu relevantemente, a neurodegeneração e seus
sintomas. (LOPES E RIBEIRO, 2007)
3. DA DESCRIMINALIZAÇÃO, LEGALIZAÇÃO E DESPENALIZAÇÃO
Ao tratar sobre drogas, é necessário fazer uma distinção entre os termos
descriminalização, legalização e despenalização.
A descriminalização ocorre quando um fato deixa de ser considerado
como crime. Pode ser feita alterando a lei ou o modo como os juízes a interpretam.
Esse modelo visa reduzir danos para usuários e dependentes e concentrar esforços
na prevenção e no combate à oferta. (FREITAS, 2018)
A legalização é fazer com que o uso da maconha e sua comercialização
sejam legalmente previstas em lei, através de legislação específica, ou seja, é o
simples ato de tornar legal. Revestir a matéria com as formalidades exigidas por lei.
Como apresentar um Projeto de Lei, tramitar na câmara, ser votada em plenário e
obedecer a todos os requisitos constitucionais. (FREITAS, 2018)
A despenalização ocorre quando um fato deixa ser punível, isto é, isento
de pena. Na despenalização ocorre a substituição, legislativa ou judicial, da pena
de prisão por penas de outra natureza, tais como restritiva de direito ou pena de
multa. (QUEIROZ, 2010)
O uso do termo descriminalizar não se refere ao entorpecente em si, mas
sim ao comportamento, ou seja, o consumo da droga. Trata-se de um
comportamento individual que traz diversas consequências no plano social e
jurídico. O termo legalizar se refere ao entorpecente em si, é uma autorização
expressa ao consumo, que a partir da permissão deixará de gerar consequências no
mundo jurídico. Dessa forma, descriminalizar uma determinada conduta não
significa estar legalizando-a, tampouco a autorizando, mas significa apenas deixar
de punir. (DIOGO, 2016)
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Descriminalizar significa retirar de condutas o caráter de criminosas, ou
seja, o fato descrito como crime na legislação penal deixa de ser crime. Existem duas
espécies de descriminalização: uma que retira o caráter de ilícito penal da conduta,
mas não a legaliza e outra que afasta o caráter criminoso do fato e o legaliza
totalmente. (GOMES, 2006 apud SILVA, 2015).
O aborto de feto anencefálico e a prática do grafite são exemplos de
crimes que foram descriminalizados no Brasil.
Na legalização o governo estabelecerá regras para o comércio de cada
droga, de forma especifica, impondo eventuais restrições de idade, locais e horários
bem como exigindo registro e autorizações especiais para compra e venda.
Em relação à legalização do uso de drogas para o consumo próprio, a
conduta deixa de ser encoberta pela criminalização, deixando de ser considerado
como um ato ilícito, ou seja, para as pessoas que praticarem este tipo de conduta,
não será imposta quaisquer tipo de sanção. (GOMES, 2006 apud SILVA, 2015).
No ordenamento jurídico brasileiro referente ao consumo próprio de
drogas, descrito no artigo 28 da Lei n° 11.343/2006, houve a ocorrência da
despenalização para o sujeito que faz o uso, ou seja, não incorrerá em penas o
5
sujeito que usar drogas ou plantar
para consumo próprio, o sujeito apenas será
submetido à advertência, prestação de serviços à comunidade ou algum tipo de
medida educativa (MENDES, 2015).
A descriminalização, também chamada de abolitio criminis, ocorre
quando é abolido o caráter criminoso do fato, ou seja, o fato deixa de ser
legalmente considerado como crime. A despenalização ocorre quando existe uma
amenização da resposta penal para o cometimento do crime, ou seja, o uso da pena
de prisão é suavizado, mas o fato continua como criminoso. Na descriminalização,
o crime deixa de existir no ordenamento jurídico, já na despenalização o crime
continua a existir no ordenamento jurídico, mas com uma punição branda. No crime
de posse ou porte de drogas para uso pessoal houve o abrandamento da pena que
anteriormente era imposta ao delito, uma vez que deixou de ser cominada pena
privativa de liberdade e pena pecuniária, passando a ser cominada apenas pena
restritiva de direitos. Dessa maneira, houve uma verdadeira despenalização, uma
vez que o crime, anteriormente disposto no artigo 16 da Lei nº 6.368/76,
atualmente está disposto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, ou seja, o mesmo
continua fazendo parte do ordenamento jurídico brasileiro, na condição de ilícito
penal, mas é punido apenas com pena alternativa (MOURA, 2006 apud SILVA, 2015).
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Atualmente no ordenamento jurídico brasileiro, existe a regulamentação
do livre comércio de bebidas alcoólicas e de cigarros para as pessoas maiores de
dezoito anos de idade. Este é um exemplo do que poderia vir a ocorrer no caso de
uma possível legalização da maconha.
4. POLITICAS PÚBLICAS E CONTROLE SOCIAL
Existe grande problemática em nosso país no que diz respeito à politicas
públicas e controle social dos usuários de drogas.
A problemática do controle não se coloca apenas para as políticas
sociais, mas principalmente para os consumidores de drogas. Em geral, o senso
comum percebe o uso de drogas através da ideia da perda dos controles, sem
visualizar a possibilidade do auto-controle, do não-abuso.
Individualizando o problema (inscrevendo-o com contornos
morais-legais ou médico-sociais), o que se teria a eliminar é a
droga. Os indivíduos que usam ou abusam de substâncias
psicoativas são considerados, nessa perspectiva, como
populações flutuantes, não-socializadas, cortadas de seus
vínculos e que ameaçam a ordem social. (GARCIA, LEAL e
ABREU, 2007, p.273)
De acordo com Andrade (2011) a vulnerabilidade social e carências no
campo da saúde, educação e segurança pública das populações menos favorecidas,
principalmente daquelas moradoras das periferias das cidades grandes e de médio
porte, bem como das pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, uma política de
Estado que integrasse a atenção a todas estas deficiências seria um elemento
importantíssimo na resolução do problema. Com esta finalidade, foram criados o
Plano Emergencial de ampliação do acesso ao tratamento e prevenção em Álcool e
outras Drogas - PEAD e o Plano Integrado de Enfrentamento ao Crack e outras
Drogas - Plano Crack.
Estes planos foram instituídos num contexto de pânico social
relacionado ao uso de crack e de grande fragilidade estrutural, diante da carência
de ações de comunitárias junto aos usuários de drogas. Os Programas de Atenção
Básica em Saúde, baseados na Estratégia de Saúde da Família (ESF), apresentam
cobertura inferior a 20% em algumas grandes cidades do Brasil, e a quase totalidade
desta Estratégia não inclui a atenção ao uso de drogas no rol de suas ações.
(ANDRADE, 2011)
As fragilidades existentes nas ações territoriais desenvolvidas no âmbito
da Estratégia de Saúde da Família são mais perceptíveis nas comunidades
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socioeconomicamente menos favorecidas e com menor acesso aos serviços de
saúde e de suporte social, ou seja, nas mesmas comunidades onde há maior uso e
o tráfico de drogas, além de uma grande taxa de homicídios e outras formas de
violência. Dessa forma, os usuários de drogas que fazem uso abusivo de crack, oxi
e outras formas de apresentação de cocaína, são a principal população alvo do
Plano Crack. (ANDRADE, 2011)
Compete aos Conselhos de Políticas sobre Drogas estimular e coordenar
a garantia de direitos às pessoas que usam drogas, prevista nas legislações vigentes,
com vistas à promoção, defesa e orientação acerca das ofertas de prevenção,
cuidado, estudos e pesquisas e segurança. Suas atribuições envolvem formulação,
deliberação, monitoramento e avaliação das políticas sobre drogas, seja no âmbito
municipal ou estadual.
A Constituição de 1988 prevê que os conselhos podem ser consultivos
ou deliberativos. No Brasil, a maioria dos conselhos são consultivos, uma vez que
sua implantação é mais fácil e garante o foco na fiscalização e monitoramento das
políticas públicas. Porém, são os conselhos deliberativos que têm o encargo de
decidir e propor políticas públicas para o Poder Executivo e, em muitos casos, sem
5
sua aprovação, determinado programa
ou ação não podem ser implementados
O processo político de formulação e implementação de políticas sociais
é atravessado por interesses, valores e ideologias conflitantes. Uma vez que
colocam-se diferentes perspectivas teóricas, projetos societários e as variadas
análises de futuro. A direção utilizada pelas políticas governamentais no Brasil
caracteriza-se pela preponderância de modos de regulação de acordo com as
demandas existentes ou conveniências dos interesses de dirigentes políticos ou de
grupos e corporações com influência sobre o Estado. (GARCIA, LEAL e ABREU, 2007)
5. CONSEQUÊNCIAS DA LEGALIZAÇÃO E DESCRIMINALIZAÇÃO NO
BRASIL
As drogas não são perigosas porque são ilegais, mas são ilegais porque
são perigosas. (CALIFANO, 2007 apud DIOGO, 2016).
Estudos coordenados pela Organização dos Estados Americanos vêm
demonstrando que, em todos os países onde houve algum nível de liberação das
drogas, o consumo aumentou notadamente entre os jovens. (DIOGO, 2016)
A flexibilização das leis de consumo de maconha nos Estados Unidos na
última década levou a um aumento do uso da substância entre pessoas com mais
de 18 anos. Hoje, 23 Estados americanos consideram legal alguma forma de
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consumo. Alguns permitem a posse de pequenas quantidades para uso pessoal,
outros descriminalizaram o consumo, outros admitem o uso médico. (BOUER, 2016)
Portugal, Áustria, Holanda, Reino Unido, alguns Estados americanos são
exemplos de lugares onde houve tolerância da maconha, e constatou-se que seu
consumo aumentou em virtude da queda no preço do produto, ocasionando maior
consumo de outras drogas. (DIOGO, 2016)
Apesar de a medicina brasileira confirmar alguns benefícios associados
ao uso da maconha durante o tratamento de algumas doenças, também foram
realizadas algumas ponderações referentes aos efeitos colaterais do uso da droga
em longo prazo como, por exemplo: esquizofrenia, infertilidade, além de psicoses
e desagregação social. Diante destes fatos, com a legalização do uso da maconha,
os pesquisadores poderiam aprofundar-se nos estudos referentes ao uso da
maconha como forma medicinal e terapêutica.
Acredita-se que a legalização da maconha no Brasil, colocaria fim a
parte exageradamente lucrativa do negócio do narcotráfico, ao trazer para a
superfície o mercado negro existente, uma vez que o narcotráfico tem estendido
seus tentáculos ao cenário político dos países. (HIDALGO, 2014)
O preço das drogas seria reduzido ao acabar com os altíssimos custos
de produção e intermediação que a proibição implica. Isto significa que muita
gente que é viciada nestas substâncias não teria que roubar ou prostituir-se com
o fim de custear o atual preço inflacionado destas substâncias. (HIDALGO, 2014)
Além de fazer com que a fabricação dessas substâncias se encontre
dentro do alcance das regulações próprias do mercado legal. Abaixo da proibição,
não existem controles de qualidade ou vendas de doses padronizadas. (HIDALGO,
2014)
A compra e venda da maconha poderiam virar investimento no país,
pois ao mesmo tempo em que o Estado passa a gastar menos com apreensões,
julgamentos e prisões, arrecada mais com a tributação do comércio da maconha.
Dessa forma, o valor arrecadado poderia ser investido na melhoria da polícia, do
sistema prisional, em um judiciário mais dinâmico e no tratamento dos casos dos
usuários com dependência crônica, bem como utilizado em educação,
saneamento básico e infra-estrutura.
É importante dizer que em uma sociedade onde as drogas são legais, o
número de vítimas inocentes produzidas pelo consumo e venda de entorpecentes
é reduzido. Muitas pessoas que nunca consumiram drogas ou que não estão
relacionadas com essa atividade estão sendo prejudicadas ou perdem a vida
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devido as “externalidades” da guerra contra as drogas, tais como: violência urbana,
abusos policiais, confiscos de propriedades, revistas e buscas equivocadas, entre
outros. (HIDALGO, 2014)
A legalização não é a solução de todos os problemas, mas a partir dela
é possível perceber e encarar os problemas criados com o uso da droga, bem
como os problemas criados pela proibição.
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, observa-se que não é tão simples a legalização
ou descriminalização do uso da maconha no Brasil.
Atualmente verifica-se que a população está consumindo drogas ilícitas
da mesma forma e com a mesma intensidade que consomem as drogas lícitas. Caso
a legalização ou descriminalização aconteça, a sociedade se tornará desajustada e
desamparada, uma vez que o Brasil ainda não possui políticas públicas totalmente
eficientes, nem efetivas, pois não existem locais apropriados para o tratamento dos
usuários, além de existir discriminação da população em relação ao usuário de
drogas.
A legalização da maconha tem sido uma alternativa adotada em alguns
5 ao narcotráfico e controle público do uso e dos
países do mundo para o combate
efeitos.
É sabido que consumir maconha é um direito civil, ou seja, depende da
livre escolha de cada indivíduo que seja consciente e responsável pelos seus atos e
sua integridade física e moral. Mas, todos os usuários e aqueles que pretendam
fazer o uso da maconha, estejam conscientes dos riscos que a produção,
distribuição e consumo de maconha podem provocar, bem como é importante
lembrar que a maconha pode ser usada como remédio para fins medicinais.
A legalização da maconha conduzirá a sociedade a aprender a conviver
com a presença das drogas, como tem feito com o uso de outras substâncias como
o álcool e o cigarro. É necessário que haja um processo de aprendizagem social
para poder diminuir e internalizar os efeitos negativos que advindos do consumo
de determinadas substâncias.
O Estado não deve intervir na liberdade individual de cada cidadão, pois
é de livre arbítrio cada pessoa escolher o que se quer fazer da sua própria vida.
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RESUMO: Neste trabalho, busca-se expor e demonstrar o direito que o paciente
possui em relação ao direito à vida, quando este último se encontra sem autonomia,
fazendo com que o médico atue e contribua para cessar a vida do paciente, qual
seja sendo omisso, o provocador, ou mero auxiliar. Primeiramente, abordaremos o
significado desta prática com o intuito e de maneira clara, evidenciar cada
modalidade. A seguir, analisaremos o procedimento, os aspectos relevantes
juridicamente, a importância e as garantias constitucionais que o paciente é
contemplado, o tratamento no
5 Código Penal Brasileiro, e de alguns países,
estabelecendo ao médico que pratica a eutanásia, e suas peculiaridades quando
não se trata de configuração tipicamente expressa no CP. A forma de explanar é
baseada através de fontes de pesquisa bibliográfica.
Palavras-chave: Eutanásia; Vida; Autonomia; Direitos.
ABSTRACT: In this paper, the aim is to expose and demonstrate the right that the
patient has in relation to the right to life, when it is a woman without autonomy, to
make the doctor and contribute to the patient's life, be it to be omission, the
provocateur, or mere helper. First, to address the meaning of this practice with the
intention and clearly, to highlight each modality. Following, analyzing the
procedure, the degree of juridical relevance, the importance and constitutional
guarantee that the patient is contemplated, the treatment in the Brazilian Penal
Code, and some countries, establishing the physician who practices euthanasia, and
its peculiarities when not if you see a typically non-CP configuration. The form of
explanation is based on bibliographic research sources.
Keywords: Euthanasia; Life; Autonomy; Rights.
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INTRODUÇÃO
O tema a ser abordado no presente trabalho originou-se do momento em que
profissionais da saúde viam-se obrigados a agir de forma a tirar a vida de seus
pacientes, eis que estes se encontravam em estado lastimável, não havendo
recursos que os fizessem continuar a viver.
De início, esse trabalho procura explorar e esclarecer a sistemática da aplicação
e modalidades existentes, bem como, a eutanásia e o suicídio assistido, o
consentimento do paciente juntamente com sua autonomia, a eutanásia ativa,
passiva, a ortotanásia, e a distanásia. Ainda, podemos destacar a comparação no
direito brasileiro e em outros países.
Em seguida, traremos os aspectos relevantes juridicamente penais e
constitucionais, no tocante a aplicação da legislação pátria.
O objetivo geral é elucidar o tratamento acerca dos pacientes, a autonomia e
o consentimento, e atuação dos médicos frente aos problemas vivenciados dentro
dos leitos hospitalares.
O objetivo específico é distinguir formas e procedimentos sobre a eutanásia.

1.A EUTANÁSIA E O SUICÍDIO ASSISTIDO
Eutanásia, termo este de origem grega, tendo como definição para medicina
uma ação de ocasionar morte sem dor a um paciente acometido por uma doença
que já não tem cura e que venha causar sofrimento e dores inestimáveis. Já para o
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ordenamento jurídico, seria o direito de causar a morte em uma pessoa ou de
morrer por essa finalidade.
O diploma legal majoritário, a Constituição Federal, expõe no art. 5°, em
seu caput:
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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.
Pode-se dizer que tal dispositivo não relata exatamente a proteção ao direito
de morrer, ficando a mercê do entendimento do leitor.
Já o suicídio assistido é evidente quando a pessoa que se encontra adoecida e
consciente, solicitando a outrem para que o auxilie em sua morte, por não conseguir
efetuá-la sozinho. Contudo, o paciente se encontra enfermo e por vontade própria
delega a alguém para que faça o ato.
5

2.AUTONOMIA E O CONSENTIMENTO DO PACIENTE
Ainda que venha existir algum motivo significativo e relevante, não convém ao
médico desconsiderar a manifestação de vontade do paciente em efetuar um
tratamento, haja vista que é ligado ao direito do paciente, mesmo que afetado por
moléstia grave, e incurável, interromper o tratamento do qual irá possivelmente
salvar a própria vida.
No momento em que, o médico apresenta a um paciente determinado
procedimento ou tratamento indo à contraposição a sua vontade, este, poderá estar
exercendo conduta típica, podendo ser configurado como crime.
Relata Débora Diniz: “Viver é sempre fazer escolhas, inclusive escolher a hora
de morrer” (2005).
Acerca, demonstra Monteiro que:
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Já se alçam vozes, naturalmente, para pedir uma maior
flexibilidade das condições. Os que consideram que um
enfermo terminal que pede a eutanásia atua de maneira
sensata e digna, contrariamente ao que ocorre com o jovem
depressivo ou desempregado desesperado, raciocinam na
realidade à luz de um modelo implícito (2000).
Quando o paciente em seu juízo de valoração e análise, tendo como alternativa
a eutanásia, pensa-se que este já refletiu sobre os meios e possibilidades de
recursos terapêuticos, e os possíveis tratamentos já se esgotaram, os quais deviam
lhe dar uma melhor condição de vida. Assim, ponderando-se e levando em
consideração todas as medidas e o que poderia lhe manter vivo, restando-lhe a
única opção aderir à eutanásia.
Destarte, não há outra razão senão a autonomia do paciente, a fim de que a
vontade deste seja a que prevaleça como fundamento para evidenciar e justificar a
eutanásia.
Optando pela eutanásia o paciente não se decide com base numa escolha
antropocêntrica, mas sim em um caminho de escolha sabendo que amenizará ao
seu redor a angústia, a dor, e o sofrimento, exclusivamente sobre aqueles que visão
seu benquerer.
Ainda, assevera Maria Helena Diniz acerca do consentimento:
O consentimento do paciente, quando exigido, deve ser livre
e ele deve ser informado de sua realidade e condições, para
que possa tomar sua decisão com consciência e
responsabilidade. O princípio da autonomia também tutela os
interesses daqueles cuja liberdade de vontade é reduzida,
como, por exemplo, os indivíduos incapazes. Quando o
indivíduo não responde por si mesmo, deve-se respeitar a
vontade de seu representante legal (2001).
Por fim, abre-se prerrogativa ao doente que esteja em fase terminal, a fim de
que, este seja percebido e que acima de tudo sua dignidade como ser humano
notável, venha a ser acolhida e respeitada.
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3.DISTINÇÃO E MODALIDADES DE EUTANÁSIA NO DIREITO
A eutanásia é definida na Medicina como a ação de provocar morte indolor em
pacientes cujo estado de saúde esteja comprometido de tal forma que não haja
cura para sua enfermidade, vejamos como é dividida essa prática pelo Direito, uma
vez há três formas diferentes de mortes desses pacientes.
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3.1.EUTANÁSIA
A eutanásia é conceituada comumente como boa morte, uma vez que facilita
a morte do paciente, planejada pelos profissionais da saúde.
Através de técnicas usadas pelos médicos que tenham como resultado a morte
é que se caracteriza a eutanásia, sendo esta modalidade menos dolorosa para o
paciente, como a conhecida máquina de suicídio criada pelo Doutor Morte, médico
norte-americano Jack Kevorkian.
5

São variados os significados acerca da eutanásia, sendo diversificada por
exímios doutrinadores. E, para uma aproximação jurídica do assunto, é
indispensável à separação dos conceitos, a fim de caracterizar a verídica eutanásia,
distanásia, ortotanásia, bem como o suicídio assistido.
De início a nominação eutanásia faz menção a viabilizar, facilitando o
procedimento morte, contudo, sem intervenção neste. Efetivamente, de acordo
com o significado primitivo da expressão, seriam alternativas eutanásicas, ou seja,
não ocorrendo à morte. Mas sim, os cuidados amenizadores ao quadro de
sofrimento, sendo estas medidas, a assistência psicológica ao paciente e, vários
meios de moderação no controle para com a dor.
Acerca das modalidades, temos a eutanásia ativa que seria o paciente ou
pessoa adoecida com moléstia grave, em que não há mais possibilidades de
tratamento, e deverá ser obrigatoriamente com o consentimento do paciente, por
exemplo, o paciente pede para que o médico aplique alguma composição com o
intuito que cesse sua vida.
A outra modalidade é denominada como passiva e, conceituada por Santos:
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Quando ocorre a omissão de um tratamento essencial, e se
opta em não ministrar mais medicamentos, por considerar-se
que o paciente sofrerá mais com o prolongamento artificial
da vida. É a eutanásia passiva, quando se deixa de usar de
meios extraordinários para manter o paciente vivo, e dá-se
início aos cuidados paliativos (SANTOS, 1992).
Ademais, fala-se do termo eutanásia destacado acima, como uma cessação da
vida, provocada com sentimento de clemência ao paciente que padece em
sofrimento. Ao passo que, caso a doença não seja incurável, afastar-se-á o emprego
da eutanásia.
3.2.ORTOTANÁSIA
Na ortotanásia, o paciente padecido ou acometido por doença encontra-se em
estado terminal, ou seja, entra em um estado natural de morte, e que por
colaboração do médico, deixa que esse processo se conclua de maneira natural.
Segundo Tartuce (2019, p. 448), a ortotanásia “representa um correto meiotermo entre a eunatásia e a distanásia, uma sabedoria a ser procurada por todos os
envolvidos com o fato, de todas as áreas do pensamento”. Ainda, Tartuce (2019)
cita Leo Pessini:
Nasce uma sabedoria a partir da reflexão, da aceitação e da
assimilação do cuidado da vida humana no sofrimento do
adeus final. Entre dois limites opostos: de um lado, a
convicção profunda que brita das culturas das religiões de não
matar ou abreviar a vida humana sofrida (eutanásia); de outro
lado, a visão e o compromisso para não prolongar a dor, o
sofrimento, a agonia, ou pura e simplesmente adiar a morte
(distanásia, tratamento fútil, obstinação terapêutica). No não
matar e no não agredir terapeuticamente está o amarás, isto
é, o cuidado da dor e do sofrimento humano, que em última
instância aceita a morte e faz desta experiência o último
momento de crescimento de vida, como revela todo o
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trabalho pioneiro da médica psiquiatra norte-americana
Elizabeth Kübler-Ross. É o ideal da ortotanásia.
No mais, compreende-se que o médico não está compelido, a prorrogar o
processo de cessação de vida do paciente, por meios que não sejam naturais ao da
morte. Desde que, este tenha solicitado que o médico agisse de tal forma.
E ainda, Santoro relata que:
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(...) a ortotanásia é o comportamento do médico, deparado
com a morte iminente e inevitável do paciente, suspende e
deixa de utilizar artifícios considerados inúteis para prolongar
a vida do paciente, e passa empregar-lhe os cuidados
adequados para que ele venha falecer com dignidade.
Contudo, não caberá ao médico dar continuidade a vida do paciente em
contraposição à vontade deste. E, que esta conduta realizada pelo médico se torna
atípica com relação ao nosso Código Penal.
5

3.3. DISTANÁSIA
Essa modalidade tem a finalidade de prolongar a vida artificialmente não
gerando qualquer benefício concreto para o paciente, causando tão somente
sofrimento.

É movida algumas vezes pela obstinação terapêutica de médicos,
que tem como objetivo prolongar ao máximo a quantidade de vida
remanescente, sem se importar com sua qualidade, investindo assim
todos os recursos tecnológicos disponíveis, independentemente do
sofrimento por eles gerados. (AZEVEDO; TANIGUCHI; LADEIRA, 2018,
p. 1069).
Para Maria Helena Diniz (2001):
A distanásia é o processo inverso da eutanásia, pois nada mais
é do que um prolongamento artificial da vida, a falsa
esperança do enfermo curar-se da doença, e por muitas vezes
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acaba apenas prolongamento o sofrimento através de um
tratamento inútil, e o processo de morte.
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3.4.SUICÍDIO ASSISTIDO
Já no suicídio assistido, a vida é posta ao final pelo próprio paciente ou até
mesmo por um terceiro, sem que às vezes haja participação efetiva deste último.
Na verdade, o paciente roga a um terceiro que o assista cometendo e atentandose contra a própria vida, e este terceiro estaria corroborando, embora possa fazêlo, é visto como motivador promovendo uma satisfação moral e material para tal
execução.
Ensina José Roberto Goldim (apud LIMA):
O suicídio assistido ocorre quando uma pessoa, que não
consegue concretizar sozinha sua intenção de morrer, e
solicita o auxílio de outro indivíduo. A assistência ao suicídio
de outra pessoa pode ser feita por atos (prescrição de doses
altas de medicação e indicação de uso) ou, de forma mais
passiva, através de persuasão ou de encorajamento. Em
ambas as formas, a pessoa que contribui para a ocorrência da
morte da outra, compactua com a intenção de morrer através
da utilização de um agente causal (2004).

4.EUTANÁSIA NO BRASIL E LEGISLAÇÕES SOBRE O TEMA
O ordenamento jurídico brasileiro enaltece o direito à vida como o principal e
fundamental dos direitos.
De maneira oposta ao que se pensa sobre a eutanásia, esta tem sido aceita em
alguns países. Ademais, a aceitação da eutanásia vem ocorrendo em razão de que
todo mundo esteja sujeito a doenças que não tem cura, não dando importância e
nem levando em consideração os bons costumes e a cultura.
Afirma Jonas (apud SILVA) que:
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(...) é preciso, antes de tudo, proteger a
vulnerabilidade da humanidade e ao dever de
viver, acrescer o direito de morrer. Já que nos
tempos hodierno, a eutanásia tem tido uma
extensão mundial, em todos os sentidos em se
tratando da expansão do assunto e sua prática.
(JONAS, 1997, p.103).
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A seguir, evidenciaremos de maneira sucinta acerca das legislações, a prática
da eutanásia em determinados países.
4.1.SUÍÇA
Na Suíça, o CP não compreende a prática da eutanásia por um médico ou não.
Embora, um ato dessa relevância nunca é adjetivado como assassinato. O CP em
seu art. 114 aduz como homicídio privilegiado a conduta de aquele que, cedendo
a um móvel honroso, verba gratia, a piedade, concede à morte aquele que efetua o
5
pedido sério e inequívoco.
E ainda, o art. 115, CP, faz consideração passível de punir a assistência ao
suicídio unicamente se provocador agir motivado por egoísmo.
A eutanásia não fica de fora da legislação, logo, destaca-se em seu art. 113:
Aquele que abreviar o sofrimento de um doente agonizante, movido pela caridade,
piedade ou sob efeito de confusão mental, estará agindo sob forma de homicídio
privilegiado.
Não se fala em assassinato acerca do art. 114, ou assistência ao suicídio no
sentido do art. 115, desde que, cumpridas as seguintes condições:
I – A morte foi dada a uma pessoa a pedido sério e inequívoco
do paciente
II – O falecido padecia de uma doença incurável, que tendo
tomado um curso irreversível com um prognóstico fatal,
ocasionava-lhe sofrimentos físicos ou psíquicos intoleráveis;
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III – Dois médicos diplomados e independentes um do outro,
e em relação ao defunto, certificaram-se previamente de que
as condições indicadas no segundo item foram preenchidas.
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IV – A autoridade médica competente certificou-se que o
paciente foi devidamente informado
V – A assistência ao falecimento deve ser praticada por um
médico com diploma federal, escolhido pelo requerente entre
os médicos que o atendiam. (SUÍÇA, 1996).
4.2.BÉLGICA
Nos ensina Goldin (apud LIMA) que:
A legalização da eutanásia na Bélgica ocorreu em
maio de 2002, após manifestação favorável do
Comitê Consultivo Nacional de Bioética que
decidiu encarar de frente este dilema, até então
tratado de forma clandestina pelos médicos de
todo país. Inicialmente, a lei belga foi mais rígida
que a holandesa, não se admitindo a prática da
eutanásia em menores de 18 anos, porém, a lei
permitia a eutanásia em pessoas que não estavam
em estado terminal. (GOLDIM, 2002, p.117).
Em seu texto, o Jornal da Folha de São Paulo discorre que é imperiosa a
autorização do paciente, vindo tal análise trazer várias discussões acerca:
O pedido deve ser modo voluntário, refletido e repetido e que
não seja fruto de pressões externas", segundo a lei. Os
responsáveis legais também deverão autorizar a prática. Um
ponto bastante debatido no país foi como definir se a criança
tem discernimento ou não. O texto determina uma avaliação
do médico responsável e também de um psiquiatra infantil
para atestar a maturidade do paciente. A ampliação da lei
sofre a oposição de alguns pediatras e da hierarquia católica
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belga, embora pesquisa do jornal local "La Libre Belgique"
indique que 74% da população é a favor. (SÃO PAULO, 2014).
4.3. ASPECTOS CONSTITUCIONAIS
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O art. 5°, caput, “et al” da CF, trata das normas e garantias fundamentais,
preservando os direitos à vida, à liberdade e à segurança, e vários outros. Porém,
tais garantias não são supremas. Ademais, o próprio dispositivo não determina
expressamente os deveres sobre tais direitos.
Desta forma, a garantia acaba sendo oculta, abrindo-se questionamentos,
quais seja, o direito de morrer, bem como a morte digna da pessoa. Ainda, o direito
de morrer não está salvaguardado em nosso ordenamento jurídico, porém, não
pode ser consubstanciado com o direito à morte.
Ao passo que, Vieira aduz que:
(...) uma regulamentação da matéria seria nociva porque
5
aumentaria o papel do Estado em um campo concernente à
vida privada e à liberdade dos indivíduos. Seria inútil porque
as normas morais e deontológicas da profissão médica
preenchem até agora este ofício e a recusa terapêutica
tornou-se uma prática aceita. É incongruente porque estas
questões realçam o poder médico e este é o único que deverá
apresentar as respostas. (1999).
O nosso Código Civil traz em seu art. 1º, caput, o direito da personalidade: Com
exceção dos casos previstos em lei, os direitos de personalidade são intransmissíveis
e irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária.
Ainda, sobre o mesmo diploma no art. 15 diz: “Ninguém pode ser constrangido
a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”.
Assim sendo, vislumbramos que o paciente tem o direito de escolha, e sua
decisão deverá ser acatada, respeitando e proporcionando seu bem-estar, e que
esteja adequada ao seu quadro de saúde, e veremos o que se difere caso essa
escolha seja ou não respeitada.
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4.4. ASPECTOS PENAIS
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A cláusula pétrea majoritária, ora CF, acerca do tema eutanásia não estabelece,
ou melhor, inexiste um tratamento específico, bem como, não é devido a esta
determinar atitudes do âmbito criminal que envolvam o direito fundamental
tutelado, à vida.
O CP também não elucida previsão especificadamente sobre a eutanásia. Podese verificar na parte especial, que há a diminuição de pena, que ao cuidar do
denominado homicídio privilegiado, exercido com relevância ou por motivo de
valor moral, é capaz e facilmente a eutanásia figurar nesta hipótese, do art. 121, em
seu §1°, do CP impõe:
Art. 121, §1º. Se o agente comete o crime impelido por motivo
de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de
violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da
vítima, o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço.
Acerca, Cezar Roberto Bitencourt:
Nos casos da eutanásia ativa direta e passiva, a pena deverá
ser diminuída por estar o agente impelido justamente pelos
motivos elencados no § 1º do artigo 121 do Código Penal, em
face da compaixão ou piedade diante do sofrimento da
vítima.
Aduz, Fernando Capez (2018, p. 93) que:
É possível sustentar a atipicidade na eutanásia omissiva, sob
o argumento de que, em situações extremas, não há bem
jurídico a ser tutelado, já que a vida só existe do ponto de
vista legal, mas em nada se assemelha aos padrões mínimos
de uma existência digna, dado que a pessoa está apenas
vegetando. Entretanto, é orientação pacífica na doutrina e
jurisprudência que em ambos os casos ocorre homicídio
privilegiado.
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Deste modo, conclui-se que a Eutanásia ativa, e a eutanásia passiva já que sem
a ação ou omissão do agente o paciente adoecido viria a morrer.

5.CONCLUSÃO
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Ante todo o exposto, é asseverado o quão são significativos os procedimentos,
os quais tem o poder de cessar a vida, baseando-se na ação ou omissão de um
médico, ou até de um indivíduo comum. E, percebemos que existe a garantia dos
direitos fundamentais, principalmente à vida, mesmo que a legislação majoritária
vigente não trate expressamente do assunto, o que causa bastante polêmica e
discussão.
A autonomia que o paciente deve exercer sobre o seu direito de viver, bem
como o seu consentimento, quando desta decisão resulta em sua dignidade,
defendendo seu imperioso bem, à vida.
É claro evidenciar fundamentos para que o paciente venha decidir qual o
5
melhor caminho para si mesmo, refletindo não só uma única vez, mas ponderando
e verificando o que de fato o beneficiará, saindo do quadro de dores, sofrimento e
angústia, pensando nos familiares que o amam, e tomando a decisão certa. E, às
vezes, solicitando auxílio a alguém para que o faça, tirando o encargo de culpa.
Destaca-se as modalidades da eutanásia, fundamentando-as e fazendo as
devidas distinções, qual seja eutanásia ativa, passiva, ortotanásia, distanásia e ainda,
sobre o suicídio assistido.
Sobretudo, os aspectos constitucionais e penais que estão relacionados a
essa decisão, tanto que garanta sua vida amenizando apenas as dores, quanto à
comparação ao tipo penal, enquadrando aquele que o faça figurando e agindo em
contraposição à vontade deste paciente. Ademais, fora elucidado alguns países
sobre a legislação prevista e cada ponto de vista, bem como a imputação, e algumas
consequências.
Enfim, se faz mister que o direito do paciente deve absolutamente
prevalecer, e que a todo o momento deverá ser informado a cada procedimento
que lhe for designado, estando este ciente acerca dos riscos a que venha sofrer. E
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ainda, que o legislador fique atento a evolução, para que num futuro próximo seja
de forma expressa consolidando-se esse instituto.
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(Orientador)
RESUMO: O erro médico refere-se a uma circunstância que atinge a pessoa em
decorrência de uma atuação médica baseada em atitudes imprudente, negligente
ou imperita. A história da Medicina advém do sentimento de solidariedade do
homem junto ao seu semelhante, sendo uma atividade essencial para a manutenção
da vida e saúde do homem e que deve ser exercida com prudência, zelo, cuidado e
diligência, a fim de que bens jurídicos relevantes e protegidos pelo Direito Penal,
como a vida e a integridade física, não sejam lesionados. Dessa maneira, este estudo
tem objetivo descrever o erro médico e a responsabilidade criminal, com intuito de
esclarecer alguns conceitos como direito a vida e citar as espécies de erro que
podem ser cometidos. Trata-se de uma pesquisa realizada por meio de uma
investigação exploratória e descritiva, desenvolvida através do levantamento
bibliográfico, documental, jurisprudencial, legislações. Conclui-se que diante do
nosso maior bem que é a vida, quando nos é tirada ou prejudicada temos que lutar
judicialmente pelos nossos direitos e punir os responsáveis cabíveis na situação.
Palavras chaves: vida, erro médico, responsabilidade criminal.
ABSTRACT: Medical error refers to a circumstance that strikes the person as a result
of a medical performance based on reckless, negligent or imperfect attitudes. The
history of medicine comes from the feeling of solidarity of man with his fellow man,
being an essential activity for the maintenance of the life and health of man and
that must be exercised with prudence, zeal, care and diligence, so that relevant legal
goods and protected by criminal law, such as life and physical integrity, are not
injured. In this way, this study aims to describe medical error and criminal
responsibility, in order to clarify some concepts as the right to life and to cite the
kinds of errors that can be committed. This is a research carried out through an
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exploratory investigation and descriptive, developed through the bibliographical,
documentary, jurisprudential, legislation. It is concluded that before our greatest
good that is life, when we are taken or impaired we have to fight for our rights
judicially and punish those responsible in the situation.
Key words: life, medical error, criminal liability
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SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Direito a vida. 3 Responsabilidade criminal do médico.
4 Espécies de erro médico. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.

1.Introdução
O erro médico na visão do leigo é a antítese da magia inerente aos deuses,
ou de quem ungido do poder divino dispõe do poder de cura, isto é, o poder que
remite o erro natural. Haja vista que o conceito de doença na medicina antiga era
exatamente a versão orgânica da culpa ou expressão material do pecado. Por
tradição deduz-se que aquele que
5 cura absolve a culpa, desfaz o erro de origem do
semelhante. Por isso, soa como despropósito que o médico possa ele também errar,
sobretudo no exercício da cura (GOMES, 2009).
O erro médico, observando o que diz o art. 01, capítulo III, do Código de
Ética Médica (CEM) (2010), pode ser considerado um dano ao paciente por ação ou
omissão, caracterizável por imperícia, imprudência e negligência.
A visão atual do erro médico está impregnada de interesses corporativos,
interesses da mídia e vorazes interesses indenizatórios inerentes à responsabilidade
civil do médico. Os interesses corporativos buscam dissimular o erro médico,
descaracterizá-lo ou despersonalizá-lo em detrimento da instituição onde ocorre
(GOMES, 2009).
A medicina moderna abraçou a busca pelo capital como pressuposto
básico, esquecendo-se do seu caráter de direito social a ser buscado. Desta feita, o
contorno puramente comercial dado ao serviço médico, em conjunto com a
progressiva desumanização da relação médico-paciente, tem ocasionado uma
ampliação nos erros médicos, mormente quando prestados pelo serviço público
(ROSA, 2015).
A relação médico-paciente é uma interação que envolve confiança e
responsabilidade. Caracteriza-se pelos compromissos e deveres de ambos os
atores, permeados pela sinceridade e pelo amor. Sem essa interação verdadeira,
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não existe Medicina. Trata-se de uma relação humana que, como qualquer uma do
gênero, não está livre das complicações (LOPEZ, 2012).
Quando um indivíduo procura o médico, ele ainda leve no seu
subconsciente resquícios de um assado longínquo que faz do médico um ser
superior, um ente dotado de atributos divinos, capaz de protegê-lo e livra-lo de
qualquer doença. Assim, vem a medicina crescendo, passo a passo, com a história
da humanidade, acompanhando o progresso das ciências gerais se aprofundando
mais e mais na procura da verdade (CIANNONI,2019).
São indiscutíveis o desgaste e o crescente descrédito da profissão médica
entre a sociedade. Inquestionável, também, a progressiva demanda de ações nos
conselhos de Medicina, buscando condenação por infração ética, e no Judiciário,
em busca de reparação frente a denúncias de responsabilidade civil e/ou penal do
profissional de saúde, consequentes a erro médico (LIMA, 2012).
Segundo Serra (2013) é certo que, civilmente, a responsabilidade por erro
médico, já é de conhecimento da maioria dos pacientes, entretanto, a possibilidade
de conseguir, judicialmente, uma responsabilidade penal, na maioria das vezes, é
desconhecida, até mesmo por não ter noção do nexo causal entre o próprio tipo de
conduta e o resultado dano.
Estudo realizado pelo Instituto de Estudos da Saúde Suplementar (IESS) e
pelo Instituto de Pesquisa Feluma, da Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais,
das 54,76 mil mortes por erros médicos, falhas assistenciais, processuais ou
infecções, 36,17 mil óbitos poderiam ser evitados ou contornados pelos hospitais
de todo o País (Instituto de Estudos de Saúde Suplementar, 2018).
De acordo com Serra, (2013) juntamente com a Bioética, o Biodireito vem
trazendo a possibilidade de aplicação de normas dotadas de maior coercibilidade
e imperatividade, procurando pensar com mais enfoque nos direitos do paciente.
Justifica-se esse trabalho por ser um tema muito complexo onde o erro
médico é um agravo muito importantíssimo ao maior bem do ser humano a vida.
Visto que estes ocorrem aumentando gradativamente os números e ou registros
que não ocorriam cada dia, traz dificuldades a jurisdição por haver particularidades
e fatos restritos/sigilosos.
Desse modo, o trabalho está estruturado em objetivo geral: descrever o
erro médico e a responsabilidade civil, abordando especificamente direito a vida,
conceituar de modo geral responsabilidade criminal médica, por fim, citar as
espécies de erro médico.
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Este trabalho é uma investigação exploratória e descritiva, desenvolvida por
meio de levantamento bibliográfico, documentação indireta e jurisprudencial,
legislações, buscando em artigos, teses, livros, capaz de analisar todas as
informações possíveis.
Realizar uma revisão bibliográfica faz parte do cotidiano de todos os
estudantes e cientistas. É uma das tarefas que mais impulsionam o aprendizado e o
amadurecimento na área de estudo. Atualmente, as bibliotecas digitais têm
facilitado e simplificado muito essa tarefa, pois trazem recursos de busca e
cruzamento de informações que facilitam a vida de todos (FLOGLIATO E SILVEIRA,
2017).
O aspecto ético foi objeto de constante preocupação, o respeito às idéias e
as opções dos autores, uma vez que os estudos produzidos por estudiosos que
atuam ou pesquisam na área representam uma rica e valiosa fonte de dados para
outros pesquisadores.

2.Direito a vida
5
A origem da vida, do momento
da concepção, passando pela exteriorização
do feto, seu crescimento, vida e morte, este é o ciclo da vida, em relação sua morte,
esta é dada a partir do momento em que seu cérebro para de funcionar, é a
chamada morte cerebral. Porém, como se verá ao longo desse trabalho, são muitas
a situações em que à vida se encontra em risco perante a morte (Alencar, 2019).
A vida e a dignidade da pessoa humana são direitos, hoje
constitucionalizados, que devem ser preservados a fim de garantir a sobrevivência
do ser humano. No contexto histórico dos direitos humanos, estes estão presentes
até mesmo quando eram apenas considerados direitos naturais inerentes a cada
indivíduo, isto é, quando não havia nem mesmo a sua positivação. O seu resguardo
no ordenamento jurídico é imprescindível, haja vista que a própria Declaração
Universal de Direitos Humanos faz menção a estes direitos (Sturza, 2015).
É cediça a importância da atividade médica na vida de todo ser humano,
visto que cuidar da saúde é algo inerente a sua existência. O binômio médicopaciente traz uma série de elementos que precisam ser estudados e avaliados ao
longo da história, a fim de oferecer um melhor entendimento sobre as questões
relacionadas ao erro médico, um tema bastante atual e de interesse de toda a
sociedade. (SERRA, 2010)
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A vida é uma palavra com vários significados, mas podemos dizer que é o
processo que os seres vivos passam, com o tempo entre a sua concepção e a sua
morte. Nasceu e ainda não morreu, e é isto que faz com que este esteja vivo
(Alencar, 2019).
Segundo o dicionário: Substantivo feminino. O período que decorre desde
o nascimento até a morte dos seres. Existência. Determinada fase desse período;
Modo de viver; Comportamento; Ocupação, profissão, carreira; Princípio de
existência, de força, de entusiasmo, de atividade (diz das pessoas e das coisas);
Fundamento, essência; causa origem; Biografia.
Assim como os significados sobre a vida são inúmeros, também são muitos
os direitos que por ela existem, são leis, princípios, pensamentos presentes no
ordenamento jurídico, doutrinas, jurisprudências que dão apoio total a vida e a
quem dela dependem (Alencar, 2019).
A Constituição Federal de 1988 - Artigo 5º, caput:
‘’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’’.
E no Código Civil:
Art. 1º Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na
ordem civil;
Art. 2º A personalidade civil da pessoa começa do
nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a
concepção, os direitos do nascituro.
Branco (2010), em seu livro Direito Constitucional, diz que: “A existência
humana é o pressuposto elementar de todos os demais direitos e liberdades
disposto na Constituição e que esses direitos têm nos marcos da vida de cada
indivíduo os limites máximos de sua extensão concreta. O direito a vida é a premissa
dos direitos proclamados pelo constituinte; não faria sentido declarar qualquer
outro se, antes, não fosse assegurado o próprio direito estar vivo para usufruí-lo. O
seu peso abstrato, inerente à sua capital relevância, é superior a todo outro
interesse.
Segundo Russo (2009), o direito à vida é o bem mais relevante de todo ser
humano e a dignidade da pessoa são um fundamento da República Federativa do
Brasil e não há dignidade sem vida.
Assim, Branco (2010), diz que:
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O elemento decisivo para se reconhecer e se proteger o
direito à vida é a verificação de que existe vida humana desde
a concepção, quer ela ocorra naturalmente, que in vitro. O
nascimento é um ser humano. Trata-se, indisputavelmente, de
um ser vivo, distinto da mãe que o gerou, pertencente à
espécie biológica do homo sapiens. Isso é bastante para que
seja titular do direito à vida – apanágio de todo ser que surge
do fenômeno da fecundação humana.
Portanto conclui-se que a vida humana é o princípio mais importante
existente em nossa constituição, tornando se um direito imprescindível ao cidadão,
tal direito se afirmar no também princípio constitucional da dignidade da pessoa
humana, dignidade esta que tem que ser respeitada e mantida em qualquer
situação.

3.Responsabilidade criminal do médico
A palavra responsabilidade origina-se do latim re-spondere, que encerra a
idéia de segurança ou garantia 5da restituição ou composição do bem sacrificado.
Teria, assim, o significado de recomposição, de obrigação de restituir ou ressarcir
(GONÇALVES, 2012, p. 18
O direito brasileiro define uma série de crimes que podem ser cometidos
pelos médicos, no exercício de sua profissão. Esses crimes tipicamente ofendem
nossos padrões de justiça mais estratificados, de tal forma que as condutas
criminosas sempre são sentidas como indevidas. Contudo, muitos médicos não
sabem que algumas condutas são definidas como crimes e que, portanto, podem
acarretar penas privativas de liberdade (COSTA; COSTA, 2008)
Segundo a legislação brasileira, “aquele que por ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda
que exclusivamente moral, comete ato ilícito” (Art. 186 do Código Civil), de forma
que “fica obrigado a repará-lo” (Art. 927 do Código Civil).
A responsabilidade vai variar de acordo com o bem jurídico tutelado e o
tipo de dano cometido, sendo a responsabilidade civil objeto de um grande número
de ações judiciais por conta de erros médicos. Neste prisma, observa-se que a teoria
da responsabilidade se baseia, via de regra, no ato ilícito por uma ação ou omissão
do agente causador do dano, que viola uma norma jurídica civil ou Penal (SERRA,
2013).
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O ilícito extrapenal ou civil leva, ao agente causador do dano, o dever de
reparar a vítima, individualmente. A responsabilidade, qualquer que seja a sua
categoria, com dolo ou culpa, por ação ou omissão, impõe ao indivíduo violador da
obrigação, o dever de repará-la (STOCO, 2011, p.140).
A responsabilidade civil, em regra, é regida por dois sistemas distintos, mas
que dialogam constantemente, quais sejam: a) o sistema do Código de Defesa do
Consumidor – lei 8.078/90 –; b) o sistema do Código Civil – lei 10.406/02. Esse é o
quadro geral, que tem fundamento na legislação em vigor. Nesse sentido, o Código
Civil, no art. 951, e o Código de Defesa do Consumidor, no art. 14, § 4º, dispõem
que a responsabilidade civil do profissional liberal é de natureza subjetiva, já que
exige a prova do elemento subjetivo "culpa" (DIAS, 2017)
O código penal em seu art. 18, II, diz que o crime é culposo quando o
agente deu causa ao resultado por imprudência, imperícia ou negligencia.
Assim, se um homicídio ou lesão ocorre em decorrência de um mal atuar
do profissional, aplica-se de logo, uma causa de aumento de pena prevista no § 4º
do art. 121 ou na hipótese de lesão corporal § 7º do art. 129 do Código Penal.
A responsabilização penal, pelos efeitos severos que produz, requer cautela
na sua aplicação e é importante que os profissionais do direito tenham um mínimo
de conhecimento acerca do trabalho exercido pelo médico, pois nem todo ato
médico possui nexo de causalidade com o dano experimentado pelo paciente
(CARVALHO, 2019).
É comum verificar na prática diária médicos que desrespeitam o direito do
paciente de escolha, como em situações de pacientes que por motivo de crença
religiosa não aceitam transfusão de sangue, e mesmo assim, alguns médicos
realizam, desrespeitando, inclusive, a Constituição da República de 1988, em que
assegura o direito fundamental de crença religiosa (SOARES, 2010).
Em seu capítulo IV – Direitos humanos, considera que é vedado ao médico:
deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua
pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo (art. 24);
usar da profissão para corromper costumes, cometer ou favorecer crime (art. 30)
(CÓDIGO ETICA MÉDICA,2010).
O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor determina que a
responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a
verificação de culpa. Portanto, a culpa do médico é sempre um tema importante
nos processos, dado que a sua inexistência exclui o dever de indenizar (COSTA;
COSTA, 2008).
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A lei brasileira protege, o quanto possível, o paciente, de modo a punir
criminalmente os médicos ou falsos médicos, que não se ocupam dos cuidados
essenciais para a realização de procedimentos, ou que incorrem em erros e, com
isso, acarretam graves consequências ao paciente, podendo até causar sua morte
(D’Urso,2018).
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4.Espécies de erro médico
Analisando que o ato médico é todo procedimento de competência e
responsabilidade do médico no exercício de sua profissão, pode-se perceber que
ao optar por este ofício, fazendo, inclusive, o juramento sagrado, o profissional
assumiu também desempenhar uma atividade de risco diante da vida humana,
tendo consciência que poderá vir a produzir um resultado indesejável se não agir
com a devida cautela e ser responsabilizado administrativamente, civilmente e
penalmente por este evento danoso, sejam por condutas culposas ou dolosas.
(SERRA,2013)
O fato do médico ser responsável pelos seus atos não significa que ele é,
5 determinado procedimento não der certo. É a
necessariamente, culpado se um
preocupação com esta distinção entre a responsabilidade e a culpabilidade que leva
o código de 1988 a formular o direito do médico de "indicar o procedimento
adequado ao paciente, observadas as práticas reconhecidamente aceitas e
respeitando as normas legais vigentes no país" (art. 21/1988). Surge aqui a
importante distinção entre responsabilidade moral e responsabilidade jurídica.
(MARTIN, 2009)
Analisando-se o que preconiza o Código Civil, em seus art. 186 e 951, a
culpa é elemento fundamental para que seja configurado o erro médico. Isto quer
dizer que a prova da culpa é indispensável para se atribuir uma responsabilização
pessoal do médico, não bastando apenas o insucesso de um procedimento, seja ele
clínico ou cirúrgico, mas também a necessidade da prova da culpa, ou seja, a prova
de que este profissional agiu de forma imperita, imprudente ou negligente. Isso
também pode ser vislumbrado no Código de Ética Médica, que traz a prova da culpa
como essencial para a configuração do erro médico (SERRA, 2013).
O problema maior, do ponto de vista da valoração ética do erro médico,
surge no caso em que o médico é responsável e culpado pelos danos causados. O
texto do Código de Ética Médica que mais procura explicitar este caso é o artigo
29/1988, que veda ao médico "praticar atos profissionais danosos ao paciente, que
521
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

possam ser caracterizados como imperícia, imprudência ou negligência"(MARTIN,
2009).
No código, a presença de um destes fatores, imperícia, imprudência ou
negligência, permite a imputação não apenas de responsabilidade, mas, também,
de culpabilidade. (MARTIN, 2009).
Segundo (MENDONÇA E CUSTODIO 2015) estes três adjetivos para erro
médico, ou na terminologia jurídica, estas três classificações para a conduta culposa
- porque sem intenção - do profissional podem ser assim conceituadas:
1) Imperícia - é a ignorância, incompetência, desconhecimento, inabilidade,
inexperiência na arte da profissão. Trata-se da situação em que o médico realiza um
procedimento para o qual não é habilitado, e/ou possui um despreparo técnico
e/ou prático por insuficiência de conhecimento.
2) Imprudência - seria o descuido, a prática de ação irrefletida ou
precipitada, resultante de imprevisão do agente em relação ao ato que podia ou
devia pressupor. É o momento em que o médico assume riscos para o paciente sem
respaldo científico para seu procedimento. Um exemplo claro, o cirurgião que opera
sem o diagnóstico correto e sem o preparo adequado do paciente.
3) Negligência - é quando não se oferece os cuidados necessários ao
paciente, sugerindo inação, passividade ou ato omissivo, implicando desleixo ou
falta de diligência capaz de determinar responsabilidade por culpa.
A negligência é a forma mais frequente de erro médico no serviço público,
decorre do tratamento com descaso, do pouco interesse para com os deveres e
compromissos éticos para com o paciente e a instituição. É a ausência de precaução
ou a indiferença em relação ao ato realizado. O abandono ao doente, o abandono
de plantão, o diagnóstico sem o exame cuidadoso do paciente, a medicação por
telefone e o esquecimento de corpos estranhos (gases, compressas e pinças) no
corpo do paciente são exemplos relacionados com esta falha. (LIMA, 2012)
A ocorrência dos erros médicos tem tomado grandes proporções,
principalmente pela influência da mídia, que desencadeia uma forte pressão para
se descobrir o culpado e a causa do erro, deixando em segundo plano, ou mesmo
de lado, a dimensão experiencial da própria vítima do erro médico. Grande parte
dos estudos desenvolvidos pelos Conselhos Regionais de Medicina (CRMs) está
voltada para a análise e levantamento do perfil profissional do denunciado e para
características relacionadas com o erro médico, como as especialidades envolvidas,
processos disciplinares julgados e penas aplicadas. (MENDONÇA E CUSTODIO,
2016)
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Erros relacionado às técnicas e procedimentos médicos podem resultar em
tragédia para pacientes e suas famílias, prolongar o tempo de internação e
aumentar consideravelmente os custos hospitalares. (GOMES, 2017)
O erro grosseiro é a forma imprecisa, incapacitante e inadvertida de quem
se permite o erro desavisado, devido à falta de mínimas condições profissionais,
como por exemplo, o ginecologista que contamina o paciente por falta de assepsia
adequada (ANGELIM, 2018).
Os erros podem ocorrem em qualquer profissão. Tratando-se de médicos,
pelo fato de lidar com a vida humana, o erro será mais dramático e, em alguns
casos, será escusável, uma vez que o profissional não poderá ser responsabilizado
quando um acidente vier a ocorrer em sua atividade regular. Neste sentido, erro
escusável é aquele dependente das contingências naturais e limitadas pela
medicina e não inimputáveis aos médicos (ANGELIM, 2018).
Enfim nota –se que algumas vezes, entretanto, torna-se difícil identificar o
fato que constitui a verdadeira causa do dano. Em outras, o dano não é decorrente
de uma só causa, mas resultado de múltiplos fatores, então a importância de se
analisar a fundo esses erros médicos para não causar uma injustiça entre ambas as
5
partes envolvidas.

5.CONCLUSÃO
Diante desse estudo que o binômio médico-paciente está sempre voltado
ao alcance de bons resultados para ambos os lados dessa relação tanto para o
paciente como para seu médico. Mas também, quando o paciente percebe descaso
e atitudes arrogantes por parte do seu médico, a imperícia, a imprudência e a
negligencia e torna-se evidente que o sentimento de revolta cresce por conta do
erro cometido, da mesma forma que cresce a busca pela responsabilidade pessoal
do médico e sua punição perante o caso e perante a lei, pois se trata de uma vida.
É importante dizer que em se tratando de uma atividade essencial para a
vida humana, a Medicina é regida por uma série de normas e princípios, os quais
determinam que a atividade médica deva ser desempenhada com o máximo de
zelo, cuidado, perícia e responsabilidade, pois esta lidando com o nosso bem mais
precioso que é a vida, utilizando, para isso, de todos os meios e técnicas eficazes e
seguras na busca da cura e do bem-estar do paciente de forma segura e digna.
O Poder Judiciário não deve virar as costas para as situações de erros
médicos, aplicando as sanções cabíveis por condutas éticas-juridicamente
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condenáveis. A responsabilidade deve ser sempre imputada pela má prática da
atividade médica, seja ela na seara ético-profissional, civil ou penal. No momento
em que condutas médicas, uma vez praticadas de forma a configurar tipos penais
com todos os seus elementos constitutivos, o médico deve-se sujeitar ao processo
e julgamento da justiça criminal.
Neste sentido, sendo a atividade médica uma atividade de risco que
envolve a vida humana, o bem mais relevante da sociedade, vale a pena refletir na
busca de sanções ainda mais eficazes, no âmbito penal.
Conclui-se, portanto, que os médicos, são seres humanos sujeitos a falhas
imprevisíveis e a métodos que poderão ter defeitos. São, assim como seus
pacientes, pessoas vulneráveis e vítimas de certos acontecimentos que só a própria
realidade, em seu caminho não se esquecer nunca em toda sua carreira profissional,
que estão lidando nosso bem mais precioso que e a vida.

6.
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RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar a influência que a mídia
exerce sob o veredicto nos julgamentos do Tribunal do Júri, além de demonstrar o
quanto a imprensa se contradiz com a sua própria finalidade ao disseminar
informações impróprias sobre determinados fatos, em especial a influência nas
convicções pessoais dos jurados, de modo equivocado, impedindo que o réu tenha
um julgamento justo, eficaz e isonômico. Dessa forma, é imprescindível demonstrar
no discorrer do artigo, os malefícios que o poder de persuasão que a mídia exerce
podem acarretar, por meio de notícias levianas, inverídicas, capazes de induzir a
sociedade, e ocasionar a violação de princípios constitucionais consagrados pela
Constituição Federal, ao provocar um pré-julgamento precipitado do réu.
Palavras-Chave: Tribunal do Júri; Influência; Mídia; Jurados; Princípios.
ABSTRACT: The purpose of this article is to analyze the influence of the media
under the verdict in the judges of the Jury, as well as to show how the press
contradicts its own purpose by disseminating improper information about certain
facts, especially the influence on the personal convictions of the jurors, in a wrong
way, preventing the defendant from having a fair, effective and isonomic In this way,
it is essential to demonstrate in the article the harms that the power of persuasion
exercised by the media can lead, through frivolous, untrue news, capable of
inducing society, and cause violation of constitutional principles enshrined in the
Federal Constitution , by causing a precipitous pre-trial of the defendant.
Keywords: Jury court; Influence; Media; Jurors; Principles.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO. 2. TRIBUNAL DO JÚRI. 2.1. Composição do Tribunal
do Júri. 3. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO JÚRI. 3.1. Plenitude de defesa. 3.2.
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Sigilo das votações. 3.3. Soberania dos veredictos. 3.4. Competência para o
julgamento dos crimes dolosos contra a vida. 4. A MÍDIA E A LIBERDADE DE
IMPRENSA. 4.1. Conflito entre princípios constitucionais: princípio da presunção de
Inocência versus liberdade de expressão. 5. INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO PROCESSO
PENAL. 6. A MÍDIA E O TRIBUNAL DO JÚRI. 6.1. A influência da mídia nas decisões
dos jurados e seus efeitos. 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS. REFERÊNCIAS.

1.INTRODUÇÃO
Observando o cenário atual, torna-se cada vez mais evidente a força que a
mídia e o seu poder de induzir e formar a opinião pública diante de todas as suas
acepções, interferem de forma negativa ao juízo de valor nas decisões proferidas
pelo Tribunal do Júri. Isto é, ultrapassam limites informativos, influenciando e
manipulando fatos criminosos retratados.
Em suma, deixam de cumprir seus objetivos específicos, violando princípios
5
assegurados dentro do Estado Democrático de Direito, principalmente quando
estão relacionados aos crimes dolosos contra vida, consumados ou tentados, ou
seja, aborto, homicídio doloso, induzimento, instigação ou auxílio a suicídio e
infanticídio.
Logo, foi atribuída ao Tribunal do Júri a competência de julgar estes crimes,
com o intuito de garantir um maior grau de democracia, de modo que o acusado é
julgado por pessoas desprovidas, sem nenhum conhecimento jurídico, ou seja,
leigas em conhecimento jurídico.
Tendo em vista que em determinados casos, à uma grande repercussão
social, é notória a capacidade da mídia de intervir silenciosamente, com o propósito
de se obter vantagem através de notícias sensacionalistas, uma vez que, o impacto
causado, gera indignação e comoção diante da sociedade, assim, influenciando nas
convicções pessoais, até mesmo de julgadores, podendo ocasionar um resultado
desfavorável ao réu em seu julgamento no Tribunal do Júri.
Propõe-se a partir deste artigo, demonstrar a motivação da mídia ao fazer
alegações sobre julgamentos criminais, persuadindo e prejudicando em aspectos
determinantes, como a imparcialidade dos jurados e os julgamentos dos acusados,
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2.TRIBUNAL DO JÚRI
Ao proferir sobre a instituição do Tribunal do Júri, percebe-se que esta é
reconhecida e aplicada em quase todas as legislações do mundo. Atualmente, está
prevista na Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, XXXVIII, com disciplina legal
contida nos artigos 406 a 497 do Código de Processo Penal, e foi alterada pela Lei
11.689/2008.
Entretanto, é importante ressaltar que para chegar até a legislação atual, foi
percorrido um caminho longo, qual suas regras de julgamento, foram empregadas
e aperfeiçoadas no decorrer da evolução humana.
No Brasil, o Tribunal do Júri foi disciplinado em 18 de junho de 1822,
limitando a competência para julgar os crimes de imprensa, sendo este composto
por juízes de fato e vinte e quatro cidadãos (bons, honrados, inteligentes e
patriotas), de modo que julgariam os crimes de abuso da liberdade de imprensa.
Todavia, suas decisões eram examinadas exclusivamente e minuciosamente pelo
Príncipe Regente.
Logo, na Constituição Imperial de 1824, foi concedido ao Tribunal como
órgão competente para julgar os crimes que lesavam determinados bens jurídicos,
mais especificadamente os crimes contra a vida. No entanto, a proposta em instituir
na esfera cível a atuação do Tribunal do Júri, esta por sua vez não subsistiu ao seu
desempenho na prática, sendo deixada a sua ideologia de lado.
De acordo com Capez (2011, p.631), “alguns anos depois, foi disciplinado
pelo Código de Processo Criminal, de 29 de novembro de 1832, o qual conferiu-lhe
ampla competência, só restringida em 1824, com a entrada em vigor da Lei nº 261.”.
Posteriormente, o Júri esteve integrado em todas as constituições
brasileiras, com exceção em 1937, de modo que este não foi incorporado no texto
constitucional. Porém, mais tarde, foi restabelecida e regulamentada a instituição
do Júri através do Decreto n. 167 de 1938, com finalidade de trazer para a sua
organização, a competência e composição dos jurados, bem como, a sua restrição
aos crimes dolosos contra vida.
Dessa forma, através da instituição do regime democrático no Brasil, houve
a reiteração do Júri no capítulo dos direitos e garantias individuais na Constituição
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de 1946. E, por conseguinte, foi promulgada a Constituição Democrática da
República Federativa do Brasil de 1988, entendendo assim o legislador constituinte
para seus efeitos, a permanência da instituição do Tribunal do Júri, regulamentado
no Título II, em seus direitos fundamentais, elencado-o no artigo 5º, inciso XXXVIII
(BRASIL, 1988):
(...) é reconhecida a instituição do júri, com a organização
que lhe der a lei, assegurados:
a) a plenitude de defesa;
b) o sigilo das votações;
c) a soberania dos veredictos;
d) a competência para o julgamento dos crimes dolosos
contra a vida;
Contudo, o Tribunal do Júri é reconhecido como um órgão especial do
Poder Judiciário brasileiro, que integra a participação da sociedade diretamente nas
decisões de caráter judicial e dispõe aos acusados, a garantia ao devido processo
legal. Ademais, é de suma importância conduzir o julgamento de forma coerente, a
contar da denúncia até a sentença final, sem sofrer qualquer influência externa por
meio da imprensa à legitimidade5 popular perante o caso exposto.
2.1.Composição do Tribunal do Júri
Quanto à composição do Tribunal do Júri, este por sua vez será formado
por homens e mulheres, com notória idoneidade, idade mínima de 18 anos,
dispensados os maiores de 70 anos se assim desejarem. Para cada sessão de
julgamento, será composto por um juiz-presidente, mais vinte e cinco jurados,
sorteados aleatoriamente dentre os alistados conforme o artigo 447 do Código de
Processo Penal (BRASIL, 1941), sendo sete desses incumbidos para compor o
Conselho de Sentença. Todavia, é necessário no mínimo a presença de quinze dos
vinte e cinco sorteados, para a realização do sorteio.
É de responsabilidade exclusiva do juiz-presidente do Tribunal do Júri, a
convocação dos jurados, inclusive, a acusação e defesa poderá acompanhar o
momento da seleção, além de solicitar a exclusão de pessoas não aptas para a
composição do júri, no entanto não poderão interferir diretamente na decisão da
escolha.
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3.PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO JÚRI
Os princípios constitucionais são imprescindíveis para a proteção de valores
fundamentais assegurados, e por esta razão, são invioláveis ao serem consagrados
à condição de cláusula pétrea, visto que estes integram como um todo, a base do
sistema legislativo.
Ademais, o Tribunal do Júri, abrange uma composição fundamental,
prevista no Código de Processo Penal, no qual foi delegado pela Constituição
Federal. E, à vista disso, é necessário que os princípios regidos sejam garantidos, em
virtude de deterem regras de observância obrigatória, contidas no art. 5º, XXXVIII,
da Constituição Federal de 1988, sendo estes: a plenitude de defesa, o sigilo das
votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida.
3.1.Plenitude de defesa
Menciona-se no artigo 5º, XXXVIII, alínea “a”, da Constituição Federal de
1988, o princípio da plenitude de defesa, que visa garantir ao réu a oportunidade
de se defender de uma forma completa, e não unicamente ampla, devendo ser
interpretada de maneira distinta do princípio da ampla defesa e do contraditório.
Nesse contexto, a plenitude de defesa tem por intuito conscientizar os
jurados, só podendo ser utilizada no Tribunal do Júri. Além de dispor ao acusado
maiores garantias, permite ao seu defensor, a oportunidade de formular e
apresentar todos os argumentos possíveis que acreditar serem convenientes para
o benefício do réu, com a intenção de convencer os jurados diante do caso concreto
exposto.
Diante do fato, destaca Guilherme de Souza Nucci:
O que se busca aos acusados em geral é a mais aberta
possibilidade de defesa, valendo-se dos instrumentos e
recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de
cerceamento. Aos réus, no Tribunal do Júri, quer-se a defesa
perfeita, dentro, obviamente, das limitações naturais dos seres
humanos. (NUCCI, 2011, p.25).
Assim, as decisões do Tribunal do Júri quanto ao mérito, não poderão ser
modificadas por outros tribunais togados, pois é soberano.
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3.2. Sigilo das votações
Consiste como garantia constitucional o princípio do sigilo das votações,
previsto no art. 5º, XXXVIII, b, da Constituição Federal (BRASIL, 1988), assegurar a
livre formação da convicção dos jurados ao proferirem o seu veredicto, sem
pressões.
De acordo com Julio Fabbrini Mirabete:
A natureza do júri impõe proteção aos jurados e tal
proteção se materializa por meio do sigilo indispensável em
suas votações e pela tranquilidade do julgador popular, que
seria afetada ao proceder a votação sob vistas do público.
(MIRABETE, 2006, p.494).
Desse modo, determina o Código de Processo Penal, que estes
serão encaminhados a uma sala especial, longe da visão do público presente no
plenário do Júri, a fim de que possam promover justiça de forma justa, sem
influências externas.
5 sala especial, as votações ocorreram no salão da
No entanto, não havendo
sessão do júri, devendo o público ser retirado do local, permanecendo apenas os
permitidos por lei, com o objetivo de preservar a segurança dos membros do

Conselho de Sentença.
3.3.Soberania dos veredictos
O princípio da soberania dos veredictos dispõe das decisões coletivas
emanadas pelo Tribunal do Júri, regulamentado ao procedimento do tribunal
popular, qual consiste na impossibilidade de modificação da decisão proferida
pelos jurados. Segundo Mirabete, trata-se de “condição indiscutivelmente
necessária para os julgamentos realizados no Tribunal do Júri.” (MIRABETE, 2006,
p.495).
É importante observar que a abrangência dessa garantia limita-se ao mérito
da causa, isto é, outro órgão judiciário não poderá proferir outra decisão de mérito,
qual substituiria a proferida pelos jurados. Entretanto, havendo decisão contrária à
prova dos autos, desde que provocado, o juízo de origem (ad quo) poderá propor
um novo julgamento, uma vez que é importante manter a integralidade do Júri,
sendo este princípio uma condição fundamental.
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Dispõe o artigo 74 do Código de Processo Penal, que a regulamentação da
competência pela natureza da infração será regulada pelas leis de organização
judiciária, salvo a competência privativa do Tribunal do Júri (BRASIL, 1941).
Nesse sentido, no que concerne a competência do Júri, é importante
ressaltar, que esta incumbe o julgamento dos crimes dolosos contra vida, em sua
modalidade, tentada ou consumada, com exceção ao se tratar de prerrogativa de
função.
Além disso, sua competência poderá ser estendida à outras infrações
penais, desde que os crimes estejam conexos aos delitos contra a vida. Todavia,
cabe ressaltar que havendo existência de morte, não necessariamente será
considerado como status de crime doloso contra vida, como por exemplo o crime
de latrocínio, pois não há que se confundir, visto que é um crime contra o
patrimônio e não vai a Júri, ou seja, nos termos da Súmula nº 603 do Supremo
Tribunal Federal, “a competência para o processo e julgamento de latrocínio é do
juiz singular e não do tribunal do júri.”
Portanto, é certo dizer, que caberá ao Tribunal do Júri julgar os crimes de
homicídio, o induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, infanticídio e aborto em
suas diferentes formas.
4.ERDADE DE IMPRENSA
A Carta Magna brasileira ao tratar sobre a liberdade de imprensa, delineia
com exatidão a íntegra liberdade de manifestação do pensamento. Por sua vez, um
indivíduo tem a idoneidade de generalizar e acessar notícias ou informações através
de todas as acepções dos meios de comunicação em massa.
Assim, nessa concepção, dispõe a Constituição Federal assegurar a
liberdade de informação no que consiste o art. 5º, e incisos IV (liberdade de
manifestação de pensamento); IX (liberdade de expressão) e XIV (acesso à
informação), além do art. 220, §1º (liberdade de informação propriamente dita)
(BRASIL,1988).
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Todavia, é nítida a violação de princípios essenciais, juntamente ao
envolvimento das informações conduzidas pelos meios de comunicação, arrolados
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e às garantias fundamentais, que equivalem à dignidade do indivíduo como um
todo.
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Deste modo, observa-se que em virtude do crescente desenvolvimento da
sociedade, a população e a imprensa passaram a pleitear de forma mais precisa o
direito à liberdade de expressão. Ademais, percebe-se que a mídia através de seus
veículos de informações transmissíveis, em alguns casos ultrapassam limites de
responsabilidade, corrompendo a ética, atuando de forma julgadora e esquecendo
direitos e valores fundamentais que estão resguardados ao acusado.
À vista disso, embora a Constituição Federal de 1988 determine o
cumprimento da função social de caráter informativo e assegure garantias as
informações veiculadas pela mídia, de modo que estas sejam livres de censuras ou
interdições, de acordo com o direito
à liberdade de expressão previsto, observa-se
5
que nos dias atuais a função social da imprensa e suas proposições éticas, vêm
sendo constantemente deixadas de lado, em razão da busca por espetacularização
e a dramatização por fatos violentos, com maiores índices de audiência, e como
resultado, visam a obtenção de vantagens lucrativas através da publicidade.
Portanto, é importante destacar, que a liberdade designada à imprensa, não
pode ser confundida com libertinagem, e desse modo é indispensável a instituição
de limites a esta liberdade, de forma que seja empregado um método adequado e
conveniente à sua própria função social deliberada, respeitando os dispositivos
constitucionais, quais são taxados como a intimidade, honra, imagem, valores éticos
e sociais.
4.1.Conflito entre princípios constitucionais: princípio da presunção de Inocência
versus liberdade de expressão
É certo dizer que a mídia ganhou mais espaço no decurso do seu
desenvolvimento progressista, direcionado aos meios de comunicação e por
conseguinte, seu poder de persuasão estendeu, sendo possível visualizar com mais
clareza o induzimento e a manipulação em massa, qual busca motivar a opinião
pública, e consequentemente infringe, produzindo um resultado desfavorável para
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o acusado. Contudo, é de suma importância ressaltar o risco que pode gerar, bem
como a perda da presunção de inocência (não culpabilidade), dado que o indivíduo
passa a ser julgado e sentenciado pelo povo, ou seja, é presumido culpado por mera
especulação midiática. Cesare Bonesana, Marquês de Beccaria leciona em sua obra:
Um homem não pode ser considerado culpado antes da
sentença do juiz; e a sociedade apenas lhe pode retirar a
proteção pública depois que seja decidido que ele tenha
violado as normas em que tal proteção lhe foi dada.
(BECCARIA, 2009, p.66).
Logo, para o Tribunal do Júri acarreta conseqüências ainda maiores, haja
vista, que possivelmente a formação das convicções pessoais dos jurados perante
ao caso concreto são influenciadas de maneira negativa, pois acreditam na
veracidade dos fatos transmitidos pela televisão, jornais e rádio, sem ao menos
buscarem por informações verídicas.
Portanto, ao tratarem dos princípios constitucionais, fica claro que a
imprensa desconhece a atividade jurisdicional, e nesse sentido, acabam por
distorcer tais direitos fundamentais no instante em que são concedidos pelos
magistrados aos réus, confundindo em alguns casos estes direitos com regalias e
benefícios, e por conseguinte, a distorção do conteúdo influência diretamente a
sociedade, formando opiniões de modo equivocado sobre o fato.
5.INFLUÊNCIA DA MÍDIA NO PROCESSO PENAL
De fato, há algum tempo, os meios de comunicação perderam sua
peculiaridade exclusivamente informativa e passaram-se a intentar através destes
meios, obter vantagens lucrativas por intermédio de notícias sensacionalistas. Deste
modo, percebe-se em massa, as conseqüências que esses fatores podem trazer,
visto que descartam toda a codificação penal e processual penal brasileira, como
também ferem princípios fundamentais assegurados pela Constituição Federal de
1988.
Nesse sentido, revela-se na prática um jogo de interesses, visto que
constantemente ocasionam ao Poder Legislativo, situações adversas, com o intuito
de criarem ou modificarem leis, através de influencias e cobranças, devido a mídia
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disseminar informações tendenciosas para a sociedade, que compadecida com as
notícias sensacionalistas divulgadas, exigem posicionamentos das autoridades, com
o objetivo de que assim atitudes sejam tomadas, através da elaboração de leis mais
severas, e por conseguinte, os problemas pertinentes a violência e a criminalidade
sejam sanados.
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Logo, em decorrência da violação das garantias processuais praticadas pela
mídia, acabam por sentenciar precipitadamente os envolvidos no delito,
desrespeitando princípios constitucionais da presunção de inocência, do devido
processo legal, do contraditório e da ampla defesa, bem como direitos à intimidade,
à imagem e a honra, também consagrados constitucionalmente.
6.A MÍDIA E O TRIBUNAL DO JÚRI
É inegável a força do sensacionalismo midiático e a presença de tal
influência sob a atual sociedade contemporânea, em razão da sua capacidade de
atingir fatores determinantes no âmbito criminal, através dos seus meios de
5
comunicação, dado a sua preferência
e atenção especial aos casos que estão
correlacionados à crimes dolosos contra a vida, responsáveis por causarem
comoção e despertarem anseio por justiça na sociedade.
Nesse ponto, observa-se que a mídia contribui através da propagação de
notícias a disseminação do medo, podendo influenciar no processo de
criminalização, afetando de certa forma o veredicto pleno, visto que a princípio, a
sociedade entende que a “justiça” só será feita mediante condenações.
Contudo, não há como negar, a mídia possui um controle-social que incide
na motivação de prejulgamentos, criando um estereotipo de criminoso, e
consequentemente, a imagem do indivíduo criada ficticiamente por ela, acarreta na
colisão de conflito entre a liberdade de expressão e o devido processo legal, uma
vez que tal disposição não possui vínculo aos autos do processo.
Diante disso, é importante ressaltar determinado dispositivo previsto na
Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LIII (BRASIL,1988), qual por sua vez
assegura que “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade
competente”, todavia, não é o que acontece na prática.
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Em suma, temos exemplos de casos concretos que tiveram repercussão no
país, como do “Goleiro Bruno Fernandes”, da “Suzane Louise Von Richthofen e os
irmãos Daniel e Cristian Cravinhos de Paula e Silva”, o caso do “Alexandre Nardoni
e sua esposa Ana Carolina Jatobá”, entre outros casos de competência do Tribunal
do Júri, quais sendo apontados como réus, logo foram pré-condenados pela
sociedade, antes mesmo de abancarem uma sessão do Tribunal do Júri, implicando
assim em aspectos determinantes, relacionados a imparcialidade e decisão dos
jurados, sendo estes responsáveis pela condenação ou absolvição dos réus.
6.1.A influência da mídia nas decisões dos jurados e seus efeitos

Ao tratar sobre essa questão, nota-se o quanto fatores predominantes do
Júri são atingidos pela força da influência negativa midiática, uma vez que o réu
ainda sendo considerado suspeito, se torna “condenado” antecipadamente, como
mencionado acima, e por esta razão, é possível observar a insegurança jurídica e
impotência do réu, ocasionando a violação de direitos fundamentais. Fernanda
Mendonça Graebin destaca:
Ocorre que, ultimamente, despir-se de preconceitos, préjulgamentos e experiências anteriores tem sido um desafio
diante dos noticiários apelativos transmitidos pela mídia
sobre os crimes dolosos contra a vida. (MENDONÇA, 2013,
p.377).
Fica evidente o quanto a mídia pode gerar transtornos no âmbito criminal,
através da transmissão de notícias distorcidas acerca da legalidade, quais não
condizem com a veracidade dos fatos, haja vista que a interferência midiática é algo
difícil de se abster completamente. Nesse sentido, com a publicidade excessiva dos
crimes de competência do Tribunal do Júri, isto é, os dolosos contra a vida, vemos
que o comprometimento a imparcialidade dos jurados é duvidoso, uma vez que o
Conselho de Sentença é composto por pessoas desprovidas e leigas de
conhecimentos técnicos jurídicos, qual julgam em conformidade com o que lhe é
mais conveniente, que entendem ser o certo.
Nesse sentido, é nítido que no tocante ao que diz respeito a materialidade
e autoria do crime ponderado, a formação das convicções pessoais dos jurados
ainda são influenciadas pela mídia, visto que possuem maior motivação em suas
opiniões, do que as próprias provas produzidas do contraditório no processo. Ou
seja, a retratação dos fatos de forma excessiva, publicadas amplamente pela mídia,
possuem maior influência no convencimento dos respectivos membros do
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Conselho de Sentença, e não pelas alegações constituídas pela acusação e defesa,
uma vez que, antes de estar na condição de jurado, juiz leigo, ele é um cidadão
comum.
Assim, além dos jurados decidirem de acordo com a sua íntima convicção,
estes estão sujeitos a serem pressionados pela opinião pública midiática e pela
comoção social, em virtude dos crimes ocasionarem uma sensação de impunidade,
trazendo para a população um anseio por vingança. No entanto, ao serem
integrados a posição de jurado, estes devem decidir o mérito do processo com
imparcialidade e imunidade ao que é imposto pela mídia e em relação a própria
sociedade, devido ao exercício da função que foram incumbidos.
Foi instituída pelos legisladores, uma solução para garantir a seriedade do
julgamento, prevista no artigo 427 do Código de Processo Penal (BRASIL, 1941),
sendo esta denominada como Desaforamento, qual permite que o julgado ocorra
em outra comarca, com o intuito de evitar motivos que acarretem dúvidas sobre a
garantia de um veredicto justo, isento e imparcial, bem como assegurar a
integridade do acusado.
Ademais, isto só poderá ser garantido em crimes de repercussão local, uma
5 se torna nacional quando são noticiados pela
vez que o sentimento de repulsa
imprensa em todo território brasileiro, sendo considerados casos de maior
repercussão. Nesse sentido, a doutrina sugere a suspensão do processo até atenuar
toda a exposição pública dos fatos que estão sendo noticiados pela mídia, por
determinado tempo. Todavia, está medida de suspensão do processo, não
soluciona o problema, tendo em vista que quando a data do julgamento marcado
se aproxima, a imprensa relembra todo o cenário e abre novamente tal discussão
diante da sociedade.
Portanto, o Conselho de Sentença ao proferir sua decisão, devem se ater
no momento do julgamento, à provas conclusivas que foram apresentadas pela
promotoria e defesa, e não à impressões disseminadas pela mídia, quais na maioria
das vezes, tem por intuito manipular a sociedade e a decisão dos jurados, dado que
o seu papel não é de julgar o suspeito, e sim apresentar fatos verídicos, com o
objetivo de transmitir ao público a realidade.
7.CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do presente estudo, buscou-se observar diversos pontos e efeitos
que a influência da mídia nas decisões do Tribunal do Júri podem ocasionar, sendo
possível a constatação da violação de princípios constitucionais regulamentados
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por lei, considerados imprescindíveis, embora ainda se reconheça o papel de suma
importância que a imprensa exerce perante a sociedade contemporânea.
O Tribunal do Júri trás consigo, aspectos determinantes para o julgamento
dos crimes dolosos contra vida, haja vista que este é composto por cidadãos do
povo, pessoas desprovidas de conhecimento técnico jurídico, quais são incumbidas
a função de julgar de acordo com sua intima convicção.
Sobretudo, nota-se que com o avanço dos meios de comunicação ao
noticiar informações tendenciosas, de forma sensacionalista, ocasiona um problema
que vêem se agravando cada vez mais atualmente, aumentando a capacidade de
construir e induzir a opinião pública, e por esta razão, a imprensa contradiz com sua
própria finalidade, que intencionalmente manipulam a população com o objetivo
de obter vantagens lucrativas através da publicidade, principalmente fatos
criminosos.
Portanto, em vista dos aspectos apresentados para o efetivo cumprimento
da justiça, devem ser respeitados todos princípios e as garantias constitucionais
previstas, logo a liberdade de imprensa não pode ter maior relevância que as
garantias individuais, e nenhum direito deve ser considerado maior que o outro. É
preciso ter consciência dos efeitos maléficos que tal influência midiática pode
acarretar para o Tribunal do Júri, haja vista que é necessário um maior
comprometimento de responsabilidade social exercido pela mídia.
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Resumo: O propósito do artigo é analisar alguns aspectos sobre as inovações
trazidas pela Lei nº 12.767/12. Primeiramente, será delimitado o conceito de
concessionária de energia elétrica para efeitos de aplicação da lei. Na sequência,
são analisadas importantes figuras da legislação como a intervenção, o plano de
recuperação e as regras correspondentes. Por fim, adentra-se ao polêmico tema da
determinação de indisponibilidade de bens dos administradores da concessionária
de energia elétrica em caso de intervenção, fazendo-se uma comparação com as
figuras de responsabilização na Lei das S.A. e na Lei nº 6.024/74 (que criou regime
especial para a apuração e efetivação da responsabilidade dos administradores das
instituições financeiras). Ao final, pondera-se a adequabilidade da rigidez do regime
estabelecido pela Lei nº 12.767/12.
Palavras chave: Concessionária de Energia Elétrica; Administrador; Intervenção.
SUMÁRIO: 1) Introdução 2) A concessionária de energia elétrica 3) A intervenção
na concessionária de energia elétrica 4) Plano de Recuperação 5) Indisponibilidade
de bens dos administradores em caso de intervenção ou extinção da concessão 6)
Conclusão.

1.Introdução
Em 21 de agosto de 2002 a ANEEL determinou intervenção cautelar
administrativa na CEMAR, distribuidora de energia elétrica no Estado do Maranhão,
por um prazo de 180 dias, prorrogado até fevereiro de 2004. A ANEEL justificou a
intervenção na necessidade de evitar que os problemas financeiros da empresa
afetassem a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica aos
consumidores do Maranhão.
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Porém, nesse caso a controladora da CEMAR, a BRISK Participações Ltda.,
não resistiu à intervenção, e o Poder Concedente encontrou uma empresa disposta
a assumir a concessão e todo seu passivo por um preço simbólico. Ou seja, não
houve a necessidade de extinção da concessão e eventualmente lançamento de
uma nova licitação, a imbróglio foi resolvido através de um acordo, de modo que
este precedente pouco contribuiu para a verificação da efetividade da intervenção
e identificação de eventuais problemas no instituto[1].
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Anos depois, em fevereiro de 2012, a CELPA, concessionária de distribuição
do Estado do Pará, apresentou pedido de recuperação judicial, aceito pela 13ª Vara
Cível de Belém. A CELPA obteve êxito no pedido de suspensão da execução de
qualquer crédito contra a empresa, inclusive aqueles que não deveriam ser
englobados pela recuperação judicial, como os garantidos por cessão fiduciária.
Ademais, a CELPA obteve decisão judicial determinando a revisão de tarifas.[2]
Essa situação causou grande preocupação ao Poder Concedente, que passou
a temer que situação da CELPA ocorresse com as demais concessionárias do Grupo
Rede. Então, foi editada a Medida
5 Provisória no 577, de 29 de agosto de 2012, e
logo seguida, em 31 de agosto, a ANEEL determinou intervenção em oito
concessionárias de energia elétrica do Grupo Rede em razão de crise financeira. As
empresas: Centrais Elétricas Matogrossenses (CEMAT); Companhia de Energia
Elétrica do Estado do Tocantins (Celtins); Companhia Força e Luz do Oeste (CFLO),
Empresa Elétrica Bragantina (EEB), Caiuá Distribuição de Energia (Caiuá), Companhia
Nacional de Energia (CNEE), Empresa Energética de Mato Grosso do Sul (Enersul) e
Empresa de Distribuição de Energia Vale Paranapanema (EDEVP), somaram juntas
uma dívida na ordem de 6 bilhões de reais. Sozinha, a CEMAT alcançou uma dívida
por volta de 2 bilhões de reais. O colapso do Grupo Rede poderia afetar até 17
milhões de habitantes.
A Medida Provisória nº 577, publicada em 30 de agosto de 2012, foi editada
com o objetivo de regulamentar principalmente temas relacionados à intervenção
do Poder Concedente em concessionários de energia elétrica, bem como
determinadas consequências de sua extinção.
No dia seguinte à publicação da medida, a ANEEL determinou a intervenção
em oito concessionária distribuidoras de energia de um grupo empresarial
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denominado Grupo Rede. A necessidade de intervenção nessas concessionárias
teria sido, inclusive, o principal motivo para a edição da medida.
De pronto, aspectos formais da referida regulamentação começaram a ser
criticados, como a ausência de real urgência para elaboração da Medida Provisória.
Note-se que, conforme previsto no art. 62 da Constituição Federal, é um
instrumento que tem força de lei e pode ser utilizado pelo presidente da República
em caso de relevância e urgência. No caso da Medida Provisória nº 577, a
justificativa da urgência baseou-se no fato de haver concessionária de energia
elétrica sob intervenção judicial prestes a ter sua falência decretada sem que
houvesse legislação que regulasse os efeitos deste fato. Ademais, alegou-se a
necessidade de afastamento da possibilidade de concessionárias de energia elétrica
ingressarem com pedido de recuperação judicial ou extrajudicial, pois a intervenção
seria a forma mais adequada de recuperar a empresa, evitando que casos de
falência voltassem a acontecer.
Assim, as críticas se baseiam no fato de que Lei nº 8987/95 já regulava –
ainda que de forma mais genérica – o tema, e que, nos próprios contratos de
concessão, como regra, havia endereçamento destes assuntos.
Outro aspecto que causou polêmica foi o suposto desrespeito ao parágrafo
1º, inciso II do art. 62 da Constituição Federal.[3] De toda forma, alguns meses
depois a Medida Provisória foi aprovada no congresso com algumas alterações e
convertida na Lei nº 12.767/12 (publicada no dia 28 de dezembro de 2012).
A referida lei voltou a ser pauta quando, a partir de 2015, o prazo de uma
série de concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica
começou a expirar. Nesse momento foi editada a Lei nº 12.783/2013, que
disciplinou condições de prorrogação de uma série de concessões. Em termos
gerais, foram estabelecidas determinadas condições que, caso aceitas, permitiriam
a prorrogação das concessões pelo período de 30 anos. Em caso de não aceitação
das condições, estaria extinta a concessão, aplicando-se os termos regulados pela
Lei nº 12.767/12.
Assim, será abordado neste artigo o conceito de concessionária de energia
elétrica, aspectos sobre a intervenção estipulada na Lei nº 12.767/12, e finalmente
será realizada uma comparação com a forma de apuração de responsabilidade dos
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administradores, e aplicação de respectivas sanções, na Lei das S.A., na Lei 6.024/74
e na Lei nº 12.767/12.
2.A concessionária de energia elétrica
O preâmbulo da Lei nº 12.767/12 determina que a mesma “Dispõe sobre a

extinção das concessões de serviço público de energia elétrica e a prestação
temporária do serviço e sobre a intervenção para adequação do serviço público de
energia elétrica. ” Portanto, cabe primeiramente definir o escopo que a lei pretende
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alcançar.
O artigo 21, inciso XII, item b da Constituição Federal elenca os serviços de
energia elétrica como públicos. São eles: os serviços e instalações de energia elétrica
e o aproveitamento energético dos cursos de água. As demais atividades
relacionadas à energia elétrica devem ser consideradas privadas, como, por
exemplo, a comercialização de energia, e não necessitam de outorga para serem
desenvolvidas e poderão ser exercidas com base no princípio da livre iniciativa.
A prestação de serviços5 públicos, conforme previsto no art. 175 da
Constituição Federal, só pode ser delegada a entes privados por meio de licitação nas modalidades de outorga de concessão ou permissão -, que deve atender ainda
o previsto no art. 15 da Lei nº 8.987/95. O Contrato de concessão ou permissão
regulará os direitos e deveres das partes. Assim, o art. 19 da Lei nº 12.767/12 dispõe
que ela se aplica não só às concessões, como também às permissões, excluindo as
hipóteses de Autorização[4].
Portanto, a empresa que não for titular de permissão ou concessão não pode
sofrer a intervenção, ainda que esteja submetida às normas da ANEEL (por exemplo
as comercializadoras de energia elétrica).
No art. 1º, a Lei nº 12.767/12 faz mais uma delimitação de incidência, ao
indicar que os casos de extinção da concessão que justificam sua aplicação são a
caducidade, a falência ou extinção da empresa concessionária, ou, ainda, em caso
de falecimento ou incapacidade do titular em caso de empresa individual. Ou seja,
demais casos de extinção da concessão não ensejam a aplicação da referida lei.
A caducidade se dá quando há descumprimento do contrato de concessão
por parte do concessionário, sendo uma faculdade do Poder Concedente
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determinar o encerramento do contrato, sendo certo que para tanto deve ser
instaurado processo administrativo para tanto. Já a extinção em caso de falência ou
extinção da empresa concessionária é mandatória e automática (não sendo
necessária a tramitação de processo administrativo), uma vez que não é possível o
seguimento do contrato com uma empresa que já não possui capacidade financeira
para seguir cumprindo suas obrigações.
Por fim, a Lei nº 12.767/12 é aplicável aos casos de intervenção e oferece
regulamentação detalhada sobre o tema, afastando inclusive o regramento
genérico oferecido pela Lei de Concessões, conforme adiante esmiuçado.
3.A intervenção na concessionária de energia elétrica
A Lei nº 8987/95 traz em seu art. 32 a possibilidade de intervenção do poder
concedente na concessão para adequação na prestação do serviço e cumprimento
das normas contratuais, regulamentares e legais aplicáveis. Tal procedimento deve
ser feito através de decreto, que deve estabelecer o prazo da intervenção (de até
um ano, podendo ser prorrogado por mais dois anos), seus objetivos e limites.
Cabe observar que a decisão política de realizar a intervenção não é simples,
uma vez que assumir o controle de uma concessão que está enfrentando problemas
é difícil e traz uma grande responsabilidade. Se uma empresa privada teve
dificuldades na gestão, de modo que levou à concessão a uma situação crítica, mais
difícil pode ser para a máquina pública conseguir reverter esse tipo de cenário.
Portanto, a intervenção tende a ser decretada quando a situação já de extrema
gravidade, e o serviço já parou de ser prestado ou está prestes a parar de ser.
Resta ainda a difícil missão de encontrar um sujeito experiente, capacitado e
disposto a arriscar sua reputação ao assumir tão difícil tarefa, colocando-se ainda
sob o risco de ser responsabilizado, civil, administrativamente e criminalmente por
seus atos na qualidade de interventor.
É certo que as causas que determinaram a intervenção devem ser
devidamente justificadas e é resguardado ao concessionário o direito de ampla
defesa, podendo a intervenção ser declarada nula e o serviço devolvido ao
concessionário, que fará jus ainda ao recebimento de indenização.
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Decretada a intervenção, conforme se verifica no art. 7º da referida lei, fica
suspenso o mandato dos administradores e do conselho fiscal.
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Essa medida tem como fundamento o afastamento daqueles que geriram a
empresa de um modo que a levou a apresentar falhas operativas e/ou financeiras e
permitir que um terceiro tenha a chance de resolver as falhas identificadas. Mas as
implicações da intervenção para os administradores serão melhor abordadas no
capítulo subsequente.
Diante da suspensão do mandato dos administradores e conselho fiscal,
passa o interventor a ter plenos poderes de gestão e prerrogativa exclusiva de
convocar assembleia geral. Nesse sentido, o art. 8º estabelece:
Art. 8o Ao assumir suas funções, o interventor na
concessão de serviço público de energia elétrica deverá:
I - arrecadar, mediante termo próprio, todos os livros da
concessionária e os documentos de interesse da
administração; e
5
II - levantar
o balanço geral e o inventário de todos os
livros, documentos, dinheiro e demais bens da concessionária,
ainda que em poder de terceiros, a qualquer título.
Parágrafo único. O termo de arrecadação, o balanço
geral e o inventário deverão ser assinados também pelos
administradores em exercício no dia anterior à intervenção, os
quais poderão apresentar, em separado, declarações e
observações que julgarem a bem dos seus interesses.
Em decorrência das obrigações assumidas, o interventor passa a ter o dever
de prestar contas à ANEEL e ser responsável civil, administrativa e criminalmente
por seus atos.
Ao final do prazo de intervenção o Poder Concedente deverá decidir se irá
retomar para o Estado a execução daquele serviço, se irá realizar um novo
procedimento licitatório para transferi-lo a um terceiro ou se devolverá a obrigação
ao antigo concessionário.
4.Plano de Recuperação
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Uma das obrigações dos administradores em caso de intervenção é a
apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias contados da decretação da
intervenção, de um plano de recuperação. Observa Fábio Ulhôa Coelho que, tendo
a lei proibido a utilização do instituto da Recuperação Judicial pela concessionária
de energia elétrica, criou-se esta figura paralela[5].
O plano referido na lei será apresentado à ANEEL e deverá tratar: da
discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem
empregados; demonstração de sua viabilidade econômico-financeira; proposta de
regime excepcional de sanções regulatórias para o período de recuperação e IV prazo necessário para o alcance dos objetivos, que não poderá ultrapassar o termo
final da concessão.
Os meios de recuperação a serem apresentados devem estar dentro do que
seria possível ser feito pela ANEEL, conforme art. 14[6], não se aplicando a gama de
opções prevista na Lei nº 11.101/05. No mesmo sentido, a concessionária não será
beneficiada com a suspensão da exigibilidade das obrigações com terceiros
assumidas até o início da recuperação ou da novação das dívidas mediante a
aprovação do plano pela assembleia de credores, ainda que esses instrumentos se
mostrem essenciais para a recuperação da empresa. A única dívida existente ou
potencial que poderá ser negociada é aquela decorrente de sanção regulatória.
Sobre as sanções existentes, a ANEEL só passou a poder dispor das mesmas com a
lei.
Caso o plano seja aprovado pela ANEEL, cessará a intervenção, devendo a
concessionária apresentar no prazo de 180 dias a certidão de regularidade fiscal
com a Fazenda Federal e o FGTS e enviar trimestralmente um relatório sobre o
cumprimento do plano até que o mesmo seja integralmente concluído. O
descumprimento dessas obrigações poderá acarretar na caducidade da concessão,
devendo ser respeitado o disposto no parágrafo 2º do art. 38 da Lei 8767/95, que
determina a necessidade de instauração de processo administrativo para que seja
declarada a caducidade, garantido o direito à ampla defesa.
5.Indisponibilidade de bens dos administradores em caso de intervenção ou
extinção da concessão
Importante aspecto da Lei nº 12.767 diz respeito ao regime de aplicável aos
administradores da concessionária de energia elétrica, que em seu art. 16 determina
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que os bens dos administradores em exercício, bem como daqueles que ocuparam
cargos de administração nos 12 (doze) meses anteriores sejam imediatamente
bloqueados, de modo que ficam impedidos de aliená-los ou onerá-los até a
verificação de suas responsabilidades em inquérito instaurado pela ANEEL.
A esse respeito, José Calasans Júnior observa que:
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“Quanto
à
indisponibilidade
dos
bens
dos
administradores afastados, a medida mostra-se justificável,
considerando que esses bens poderão vir a ser apreendidos
para responder pelos danos eventualmente causados ao
poder concedente, e ao próprio fisco, em decorrência das
irregularidades praticadas na execução da concessão.” [7]
É certo que o referido bloqueio não tem o condão de atingir bens inalienáveis
ou impenhoráveis. A lei faz ainda mais uma ressalva para bens objeto de contrato
de alienação, de promessa de compra e venda e de cessão de direito levado a
registro público até 12 (doze) meses antes da data de declaração da intervenção.
5

As regras para a verificação de conformidade da conduta dos administradores
da concessionária de energia elétrica são diferentes daquelas previstas na Lei das
S.A., e se assemelham às previstas na Lei nº 6024/74 – que dispõe sobre a
intervenção e liquidação extrajudicial de instituições financeiras. Passamos então a
tecer breves considerações sobre cada um desses regramentos:
a)Lei das S.A.
A Lei nº 6.404/76 estabelece que em caso de suspeita de dano causado à
companhia pelo administrador, a apuração do fato será feita pela assembleia geral.
O órgão deverá verificar se houve alguma conduta ou deliberação e diretor ou
conselheiro que representasse descumprimento de um dever legal. Para avaliar a
questão, a assembleia geral poderá levantar dados, apurar documentos, e durante
a investigação poderá suspender a função do administrador investigado.
Caso um determinado administrador tenha ciência do não cumprimento de
deveres por seu antecessor ou por outro administrador (a quem compete
determinada obrigação), e deixe de comunicar tal fato à assembleia geral, se tornará
solidariamente responsável.[8]
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Se a assembleia geral for ordinária, a responsabilização do administrador pode
ser decidida independentemente de constar em pauta, porém se a assembleia geral
for extraordinária, a matéria deve estar prevista na pauta, ou então o ato praticado
pelo administrador deverá estar diretamente ligado a um dos temas da pauta (art.
159, parágrafo 1º da lei das S.A).
Se a assembleia geral, por maioria de votos, entender pela responsabilização do
administrador, deverão ser iniciados os tramites necessários para o ingresso com
ação judicial destinada a buscar a indenização correspondente (obrigação da
diretoria, sob pena de descumprimento do dever legal de diligência), bem como
estará o administrador impedido de exercer sua função, devendo a própria
assembleia geral ou o conselho de administração providenciar a substituição (art.
159, parágrafo 2º da Lei das S.A).
Se os representantes legais da sociedade deixarem de entrar com a ação de
responsabilidade em um prazo de três meses, então qualquer acionista poderá
ingressar com a referida demanda judicial, independentemente da quantidade de
ações que possua.
Porém, se a assembleia entender que o administrador não cometeu qualquer
irregularidade, ele poderá continuar a exercer suas funções. Se tiver sido suspenso,
a assembleia decidirá sobre a revogação da suspensão. É certo que a assembleia
tem poderes para destituir a qualquer tempo um administrador independente de
motivação.
Nesse caso, se um acionista ou acionistas que detenham ações em percentual
de pelo menos 5% do capital social da empresa, então eles poderão propor
demanda judicial de responsabilização do acionista (art. 159, parágrafo 4º da Lei
das S.A.). Porém, o administrador poderá seguir exercendo sua função, exceto se
for formulado pedido na ação judicial nesse sentido e o mesmo for acolhido.
Em ambos os casos mencionados em que o acionista pode ingressar com a ação
de responsabilização (norma excepcional de legitimação ativa), o titular do direito
permanece sendo a própria sociedade, devendo a mesma, em caso de êxito,
reembolsar os custos assumidos pelo acionista para propositura de demanda.
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Na regra geral da Lei das S.A. não há previsão de indisponibilidade de bens
destinada a assegurar a execução em caso de apuração de efetiva responsabilidade.
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Vale ressaltar aqui o disposto no art. 158, parágrafo 1º da Lei das S.A., no
sentido de que a responsabilidade entre os administradores é em regra solidária,
porém, caso uma decisão não se dê por unanimidade, e essa informação reste
registrada em ata, o sócio divergente não poderá ser responsabilizado por aquela
decisão. Dessa forma, caso os atos apontados como motivadores da intervenção
não tenham sido aprovados por algum dos sócios, este não poderá sofrer as
restrições previstas na lei.
b)Instituições financeiras
A Lei nº 6024/74 criou regime especial para a apuração e efetivação da
responsabilidade dos administradores das instituições financeiras. Há
entendimento no sentido de que a referida lei também teria determinado um
modelo especial quanto a natureza e extensão desta responsabilidade, sendo ela
objetiva. Porém, uma análise pormenorizada da Lei nº 6024/74, aponta no sentido
5
de que a responsabilidade dos administradores
segue sendo a objetiva. Veja-se que
não há previsões como inversão do ônus da prova ou responsabilização
independente de culpa, mas apenas uma metodologia diversa de apuração e
efetivação da responsabilidade.[9]
Certo é que a Lei das S.A. segue sendo aplicada subsidiariamente aos
administradores de instituições financeiras, e a melhor interpretação do art. 40 da
Lei nº 6024/74, obtida através de uma análise sistemática englobando as normas
gerais de direito societário, é no sentido de que o administrador da instituição
financeira só será responsabilizado solidariamente pelos atos de má administração
que tenham gerado uma obrigação prejudicial à empresa. Note-se que na verdade
a lei coloca de uma forma distinta o que já dizia a lei das S.A.
A respeito da apuração e efetivação da responsabilidade, a lei de fato inova em
relação à Lei das S.A., uma vez que estabelece que a investigação será feita através
de Inquérito promovido pelo Banco Central, sendo cabíveis uma série de medidas
que visam resguardar a satisfação do direito de ressarcimento, como a
indisponibilidade de bens, o arresto, sequestro e a legitimidade do Ministério
Público para ingressar com ação de responsabilidade.
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c)Concessionária de Energia Elétrica
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A Lei nº 12.767/12 prevê a instauração de dois processos administrativos: um
para a determinação da intervenção, já referido acima, no qual devem ser
apresentados os motivos para tanto e outro, com o objetivo de apurar a
responsabilidade dos administradores em relação ao cumprimento de seus deveres
na qualidade de administradores de uma sociedade anônima (inquérito), tais quais:
diligência, lealdade e informação. Deste segundo processo trataremos agora.
A Lei nº 12.767/12 contém uma série de lacunas na regulação do regime
especial aplicável ao administrador da concessionária de energia elétrica. Assim,
Fábio Ulhôa entende que cabe a aplicação subsidiária da Lei nº 6.024/76 (conforme
previsto no art. 4º da LINDB)[10].
Em relação à apuração, a ANEEL deve iniciar o inquérito imediatamente após
a decretação da intervenção, e o mesmo deve ser concluído em até 120 (cento e
vinte) dias (prorrogáveis por igual período). Para condução da investigação a ANEEL
pode examinar arquivos, solicitar informações à empresa, ao Ministério Público ou
ao Poder Judiciário, analisar a contabilidade e documentos de terceiros com os
quais a empresa tenha relação jurídica (art. 414, parágrafo 2º da Lei nº 6.024).
Aqui cabe um parêntese para comentar a solidariedade da responsabilidade
do administrador da concessionária de energia elétrica. A Lei nº 12.767/12
estabeleceu em seu art. 11 que os administradores da concessionária de energia
elétrica respondem por sus atos e omissões na forma da Lei das S.A. Mas o
dispositivo acaba por ser contraditório, quando no parágrafo primeiro estabelece
que os administradores respondem solidariamente pelas obrigações assumidas
pela concessionária durante sua gestão quando agir com culpa, dolo, em violação
da lei ou do estatuto.
Fábio Ulhôa Coelho faz uma crítica no sentido de que o serviço de energia
elétrica é tão importante quanto uma série de outros serviços públicos, como o
saneamento básico, telecomunicações, aeroportos etc. Além disso, todos esses
serviços teriam potencial muito menor de atingir a sociedade como um todo do
que no caso das instituições financeiras. Assim, não teria lógica em se criar um
regime especial apenas para as concessionárias de energia elétrica, e, ainda, um
modelo tão similar ao aplicável às instituições financeiras.
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Por isso, entende que a lei é inconstitucional por ferir o princípio da isonomia
e da igualdade.[11]
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Ao final da investigação os indivíduos que administraram a concessionário nos
12 anos anteriores serão notificados para apresentar eventuais alegações ou
esclarecimentos no prazo de 5 (cinco) dias (art. 41, parágrafo 3º da Lei nº 6.024/76).
Transcorrido este prazo, será elaborado relatório descrevendo a situação da
empresa, a razão da intervenção, a relação dos indiciados e de seus respectivos
bens e o valor (real ou estimado) dos prejuízos eventualmente causados. O relatório
deve ser concluir se algum dos administradores dever ser responsabilizado ou o
processo será arquivado.
Este relatório será apreciado e votado pela diretoria da ANEEL. Se aprovada
a sugestão de arquivamento, estará encerrado o processo administrativo e se
aprovada a sugestão de responsabilização de um ou mais administradores, o
relatório deverá ser enviado ao Ministério Público para que tome as medidas
necessárias para assegurar a efetividade da responsabilização e iniciar a ação
judicial cabível (art. 45 e 46 da Lei
5 nº 6024/76).
Caso o relatório não seja aprovado, ele será devolvido para a ANEEL para
que sejam corrigidas as deficiências identificadas.
Após a aprovação do relatório que tenha concluído pela não
responsabilização do administrador, o bloqueio de bens poderá ser levantado.
Também, passado o prazo de 30 dias para o Ministério Público ingressar com a ação
judicial, e o prazo subsequente de 15 dias para que outro credor inicie o referido
processo, sem que tenha sido proposta qualquer demanda, o bloqueio poderá ser
levantado.
No caso do Grupo Rede, em janeiro de 2014 a ANEEL anuiu com a
transferência de controle societário indireto das concessionárias do Grupo Rede,
detido por Jorge Queiroz de Moraes Junior, para a Energisa S.A. O relatório final
elaborado pelo Grupo de Trabalho (GT- Intervenção), relativo ao Inquérito
Administrativo de Comprovação das Causas Determinantes e da Apuração de
Responsabilidades na Intervenção em Distribuidoras do Grupo Rede concluiu pela
comprovação das causas determinantes da intervenção e recomendou o
indiciamento de quatro administradores do Grupo Rede, por participação nos
eventos que culminaram com a intervenção. Também foi recomendado manter o
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bloqueio administrativo dos bens e direitos dos indiciados e desbloquear os dos
demais envolvidos. A última recomendação foi de encaminhar cópia do relatório e
da auditoria realizada pela PriceWatherhouseCoopers Contadores Públicos para a
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o Banco Central, a Polícia Federal e o
Ministério Público. Em 2015 a ANEEL desbloqueou os bens dos administradores do
Grupo rede.
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6.Conclusão
A Lei nº 12.767/12 foi criada com o objetivo de estabelecer um regime
especial de responsabilização dos administradores das concessionárias de energia
elétrica, considerando que a crise nessas empresas pode gerar impactos negativos
à coletividade. Dessa forma, criou regramento semelhante ao aplicável às
instituições financeiras no tocante à apuração e efetivação da responsabilidade dos
administradores.
Porém, a gravidade dos impactos potencialmente causados pela crise em
uma concessionária de energia elétrica pode ser tão grave quanto a falha na
prestação de diversos outros serviços públicos. Ademais, tais impactos não serão
tão graves quanto o da crise em uma instituição financeira, que pode prejudicar a
economia de um país como um todo.
Dessa forma, há que se questionar inclusive a constitucionalidade de lei, uma
vez que desrespeita princípios como o da isonomia e da igualdade.
Bibliografia:
COELHO, Fábio Ulhôa. A Responsabilidade dos Administradores de Concessionária
de Energia Elétrica. Revista Brasileira de Direito Comercial n 3- Fev-Mar/2015.
JUNIOR, José Calasans. Direito da Energia Elétrica: estudos e pareceres. 1ª edição.
Rio de Janeiro: Synergia, 2013.
REBELLO, Ana Cláudia Gonçalves. Efeitos Jurídicos da Extinção da Concessão de
Serviços Públicos sobre Contratos com Terceiros in Temas relevantes no direito de
energia elétrica – Tomo II/Fábio Amorim da Rocha, coordenador. Rio de Janeiro:
Synergia, 2014.

554
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

REQUIÃO, Rubens. Direito Comercial. 28. ed.São Paulo: Saraiva, 2011. 2 v.
RIBEIRO, Maurício Portugal. Alteração nas regras relativas à intervenção nas
concessões
no
setor
elétrico.
Disponível
em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI181375,31047Alteracao+nas+regras+relativas+a+intervencao+nas+concessoes+no+setor.
Acesso em: 22 de março de 2018.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

NOTAS:
[1] RIBEIRO, Maurício Portugal. Alteração nas regras relativas à intervenção nas
concessões
no
setor
elétrico.
Disponível
em: http://www.migalhas.com.br/dePeso/16,MI181375,31047Alteracao+nas+regras+relativas+a+intervencao+nas+concessoes+no+setor.
Acesso em: 22 de março de 2018.
[2] JUNIOR, José Calasans. Direito da Energia Elétrica: estudos e pareceres. 1ª
edição. Rio de Janeiro: Synergia, 2013, p. 76.
[3] Em entrevista dada à época ao
5 repórter Pedro Peduzzi, da Agência Brasil, Hermes
Marcelo Huck, advogado do Grupo Rede afirmou: “Essa MP é inaceitável; é uma
verdadeira assombração. Minha grande preocupação é a segurança jurídica, que
em vários momentos é afetada pela medida. Sequestro de bens não pode ser objeto
de MP. E isso acaba transmitindo insegurança jurídica. Atinge também o direito de
propriedade, ao permitir que a Aneel [Agência Nacional de Energia Elétrica] ou o
interventor venda, transfira, alugue ou faça cisões nas empresas sob intervenção”
[4] Diante da precariedade da autorização, a ANEEL pode revoga-la a qualquer
momento se identificar alguma irregularidade na prestação do serviço.
[5] COELHO, Fábio Ulhoa. A Responsabilidade dos Administradores de
Concessionária de Energia Elétrica. Revista Brasileira de Direito Comercial n 3- FevMar/2015, p. 20.
[6] Há entendimento no sentido de que essas últimas medidas, sustenta-se que só
são aplicáveis a empresas direta ou indiretamente controlada pela União, uma vez
que não há previsão legal que autorize a União ou qualquer outro ente federativo
a promover qualquer dessas alterações em uma sociedade privada. Essa faculdade
é exclusiva de seu controlador.
[7] JUNIOR, José Calasans. Direito da Energia Elétrica: estudos e pareceres. 1ª
edição. Rio de Janeiro: Synergia, 2013. p. 78.
555
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

[8] REQUIÃO, Rubens. Direito Comercial. 28. ed.São Paulo: Saraiva, 2011. 2 v., p. 277.
[9] COELHO, Fábio Ulhoa. A Responsabilidade dos Administradores de
Concessionária de Energia Elétrica. Revista Brasileira de Direito Comercial n 3- FevMar/2015, p. 25.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

[10] COELHO, Fábio Ulhoa. A Responsabilidade dos Administradores de
Concessionária de Energia Elétrica. Revista Brasileira de Direito Comercial n 3- FevMar/2015, p. 27.
[11] COELHO, Fábio Ulhoa. A Responsabilidade dos Administradores de
Concessionária de Energia Elétrica. Revista Brasileira de Direito Comercial n 3- FevMar/2015, p. 31.

556
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br
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KARINE ALVES GONÇALVES MOTA[1]
(Orientadora)
RESUMO: Trata-se de pesquisa de abordagem dedutiva e qualitativa que se propõe
a efetuar um estudo sobre a família, a afetividade nas relações parentais e o
surgimento da multiparentalidade com o advento da Constituição Federal de 1988.
Diante do novo texto constitucional, foi possível verificar uma transformação na
forma de interpretar e aplicar as leis vigentes quanto ao ramo do Direito de Família,
em resposta aos anseios sócio-jurídicos presentes na sociedade no tocante à
necessidade de relativização da5 ideia de consanguinidade ante a formação da
família, bem como em razão da ampliação do conceito de parentalidade, com o
surgimento dos vínculos multiparentais. Desta forma, para uma compreensão geral
acerca do assunto, buscou-se demonstrar o posicionamento jurisprudencial do STF
e STJ sobre o núcleo familiar multiparental, bem como explanar sobre os princípios
norteadores das relações pluriparentais e os principais efeitos jurídicos decorrentes
da incorporação de um novo modelo de parentesco no ordenamento jurídico
brasileiro. Em seguida, procedeu-se a uma análise de demandas no Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins referente à temática, e, posteriormente, abordou-se
a necessidade de criação de normas específicas para regulamentar o instituto da
multiparentalide e, assim, proporcionar a proteção e garantia efetiva deste novo
modelo familiar.
PALAVRAS-CHAVE: Direito de Família; Multiparentalidade; Efeitos jurídicos;
Posicionamento jurisprudencial.
ABSTRACT: It is a research of a deductive and qualitative approach that proposes
to make a study about the family, the affectivity in the parental relations and the
emergence of multiparentality with the advent of the Federal Constitution of 1988.
Facing the new constitutional text, it was possible to verify a transformation in the
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way of interpreting and applying the laws in force regarding the branch of Family
Law, in response to the socio-legal aspirations present in society regarding the need
to relativize the idea of consanguinity before the formation of the family, as well as
due to the expansion of the concept of parenting, with the emergence of multiparent links. Thus, for a general understanding about the subject, it was tried to
demonstrate the jurisprudential position of the STF and STJ on the multiparental
family nucleus, as well as to explain about the guiding principles of multi-parent
relations and the main legal effects resulting from the incorporation of a new model
of kinship in the Brazilian legal system. Subsequently, an analysis of demands was
made in the Court of Justice of the State of Tocantins on the subject, and, later on,
the need to create specific norms to regulate the institute of multiparentalide was
addressed, and thus to provide protection and effective guarantee of this new family
model.
KEYWORDS: Family right; Multiparentality; Legal effects; Positioning
jurisprudencial.
SÚMARIO: 1. Introdução, 2. A família no direito brasileiro: passado e
presente, 2.1 Conceito de família, 2.2 Aspectos históricos, 2.3 A evolução jurídica
da família nos Códigos Civis de 1916 e 2002, 3. Da multiparentalidade e o papel do
Poder Judiciário na sua aplicação, 3.1 A multiparentalidade no Direito de
Família, 3.2 Dos princípios que regem a relação multiparental, 3.3 O
reconhecimento da multiparentalidade e sua aplicação perante o STF e STJ, 4. Dos
efeitos da multiparentalidade e da jurisprudência do STF e STJ, 4.1 Análise das
jurisprudências sobre multiparentalidade no Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins no período de 2016 a 2018, 4.1.1 Sentença da Comarca de Paraíso do
Tocantins-TO – Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, 4.1.2 Sentença da
Comarca de Araguaína-TO –Tribunal de Justiça do Estado do
Tocantins, 5. Considerações Finais, Referências.

1. INTRODUÇÃO
Com a instauração de uma nova ordem jurídica por meio da promulgação
da Constituição Federal de 1988, observou-se que o conceito de família foi
ampliado, dando ensejo ao reconhecimento do pluralismo familiar e ao
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estabelecimento de princípios fundados na dignidade da pessoa humana, o que fez
surgir a ideia de um novo conceito de família.
Como consequência dessas mudanças, houve uma flexibilização do
significado de paternidade, com a observância do vínculo afetivo como fator
determinante nas relações entre pais e filhos, dando origem a uma nova
modalidade de paternidade, qual seja: a parentalidade socioafetiva.
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Nesse ínterim, com a aceitação cada vez maior da parentalidade socioafetiva,
colocou-se em pauta o questionamento acerca da preponderância da paternidade
biológica sobre a socioafetiva, e, posteriormente, com a aplicação da tese fixada na
Repercussão Geral nº 622 do Supremo Tribunal Federal (STF), veio a lume uma
resposta à celeuma até então existente, com o reconhecimento em âmbito
jurisprudencial, pela Suprema Corte brasileira, da multiparentalidade.
O entendimento do STF trouxe à tona uma série de questionamentos quanto
à possibilidade de coexistência da paternidade biológica e da socioafetiva no Brasil,
sobretudo acerca da inexistência de legislação em relação ao tema no ordenamento
5
jurídico brasileiro.
Assim, empreendendo-se uma visão estritamente legalista acerca do tema,
questionou-se a possibilidade de reconhecimento de tal direito em razão da lacuna
legislativa existente.
Dessa forma, tendo em vista a ausência de regulamentação legislativa
quanto ao tema, o presente artigo se propõe a discutir a multiparentalidade e seus
efeitos no ordenamento jurídico brasileiro, mormente diante da falta de fôlego do
Direito em acompanhar um fato social há muito tempo vivenciado no Brasil.
A pesquisa possui como finalidades específicas a realização de um estudo
analítico sobre as possíveis omissões jurídicas no direito brasileiro em relação à
multiparentalidade, os efeitos jurídicos da tese fixada na Repercussão Geral nº 622
do STF, bem como compreender as principais demandas no judiciário relativas ao
instituto em comento no período de 2016 a 2018.
A análise da multiparentalidade constitui estudo de grande relevância no
contexto social vivenciado atualmente no Brasil, com o surgimento de um novo
conceito de família, propiciando a discussão acerca da aplicação deste instituto no
559
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

ordenamento jurídico brasileiro e a sua sistematização como mecanismo hábil para
a validação do princípio da dignidade da pessoa humana, primando pela
prevalência do afeto como requisito indissociável das relações familiares em suas
multiformas.
Para o desenvolvimento da pesquisa utilizou-se do método dedutivo com
abordagem qualitativa, fazendo-se uso do estudo bibliográfico aplicado à análise
de obras doutrinárias, revistas jurídicas, leis, teses, dissertações e artigos científicos
pertinentes ao Direito de Família, com enfoque no instituto da multiparentalidade.
Analisou-se, ainda, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores e do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins acerca do tema.
Quanto à estrutura, o presente artigo se divide em três capítulos. No primeiro
capítulo, de caráter introdutório, serão abordados os aspectos conceituais,
históricos e jurídicos quanto à evolução da família no ordenamento jurídico
brasileiro. Em seguida, no segundo capítulo será apresentada a definição de
multiparentalidade, explanando-se sobre os princípios norteadores do vínculo
multiparental, bem como será empreendida uma análise do caso concreto que deu
ensejo à fixação da tese de Repercussão Geral nº 622 do STF e os seus
desdobramentos no ordenamento jurídico brasileiro.
Por fim, no terceiro capítulo serão abordados os principais efeitos do
reconhecimento da multiparentalidade na sistemática jurídica brasileira, com
enfoque nos principais institutos jurídicos afetos às relações parentais. Para tanto,
haverá uma compilação de jurisprudências do ano de 2016 a 2018 com a finalidade
de averiguar os impactos do reconhecimento da multiparentalidade no Tribunal de
Justiça do Estado do Tocantins e a sua eficácia quanto ao princípio da dignidade da
pessoa humana.
2. A FAMÍLIA NO DIREITO BRASILEIRO: PASSADO E PRESENTE
De início, cumpre realizar um estudo acerca da evolução do conceito de
família no sistema jurídico brasileiro, a fim de verificar-se a adaptação dos conceitos
normativos aos fatos sociais vivenciados no decorrer do processo histórico do Brasil.
2.1 CONCEITO DE FAMÍLIA
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A família, enquanto conceito jurídico, ainda apresenta, conforme
entendimento doutrinário, algumas divergências em sua definição conceitual,
principalmente no que tange aos estudos dogmáticos no ramo do Direito Civil,
tendo em vista a inexistência de definição legal do seu conceito no Código Civil
brasileiro e na Constituição Federal. Sobre o assunto, extrai-se do escólio de Carlos
Roberto Gonçalves (2017, p. 01) um conceito proficiente acerca da terminologia
família, analisada, pelo referenciado Autor, sob um aspecto amplo e tendo como
base fundamentadora o parentesco e a consanguinidade, ao se esclarecer que
[...] o vocábulo família abrange todas as pessoas ligadas
por vínculo de sangue e que procedem, portanto, de um
tronco ancestral comum, bem como unidas pela afinidade e
pela adoção. Compreende os cônjuges e companheiros, os
parentes e os afins.
Acrescenta-se à linha intelectiva mencionada acima o entendimento de
Maria Helena Diniz (2007, p. 9), a qual defende o conceito de família pautado em
um contexto contemporâneo, ao5 incorporar em sua definição o vínculo afetivo que
independe da ligação consanguínea, vez que no entender da Autora a família
compreende
[...] todos os indivíduos que estiverem ligados pelo
vínculo da consanguinidade ou da afinidade, chegando a
incluir estranhos. No sentido restrito é o conjunto de pessoas
unidas pelos laços do matrimônio e da filiação, ou seja,
unicamente os cônjuges e a prole.
No tocante à característica gregária do ser humano, o Filósofo grego
Aristóteles defende em sua obra que o ser humano é um animal social, ou seja, a
necessidade de união entre os seres humanos é involuntária à sua condição de ser.
Dito isso, compreende-se que a formação da família decorre da vontade inerente
ao homem de se socializar, isto é, de sentir-se acolhido e pertencente a um grupo
social.
Nesse contexto, tendo em vista a formação involuntária de agrupamentos
humanos, o surgimento da família decorreu do estreitamento das interações
humanas, posto que a família é o primeiro grupo social do qual o ser humano faz
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parte e, por ser um reflexo da evolução da sociedade, também sofreu modificações
de paradigmas no transcorrer da história.
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2.2 ASPECTOS HISTÓRICOS
Diante das constantes transformações históricas da família, faz-se necessário
compreender de forma mais abrangente quais foram as principais fases históricas
da evolução desse instituto, que pode ser dividida em três momentos históricos:
família no Direito Romano; Direito Canônico; e pós-modernidade.
Na primeira fase, no Direito Romano, a família possuía como fato
predominante o patriarcalismo. Nesse modelo de agrupamento humano, as
decisões centralizavam-se apenas na figura do homem, por intermédio do que é
denominado pela doutrina como pátrio poder.
Nesse contexto, imperava a ausência de direitos fundamentais aos
integrantes da relação familiar, através do autoritarismo masculino, o qual
obstaculizava às mulheres e filhos o exercício do poder decisório na família. Todavia,
com o passar dos anos, a imposição da vontade arbitrária por parte da figura
masculina foi ponderada, sendo que
[...] Aos poucos foi então a família romana evoluindo no
sentido de se restringir progressivamente a autoridade
do pater, dando-se maior autonomia à mulher e aos filhos,
passando estes a administrar os pecúlios castrenses
(vencimentos militares) [...] (GONÇALVES, 2017, p. 28).
Na segunda fase, em que prevalecia o Direito Canônico, com a criação
e dispersão do Cristianismo, preconizava-se o casamento religioso como o
marco para que as pessoas pudessem adquirir o direito a constituir uma
família, consolidando, assim, a manifestação de vontade espontânea dos
cônjuges para o casamento e, consequentemente, para a constituição da
família.
Por outro lado, na terceira fase, denominada família pós-moderna ou
família contemporânea, diferentemente do período Romano e Canônico, o
marco histórico é o reconhecimento da diversidade e supremacia da
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afetividade frente à consanguinidade. Surge, assim, um novo conceito de
família, tendo como fundamento a garantia da dignidade da pessoa humana.
Nesta senda, a constituição da família, na concepção contemporânea,
não estaria mais restrita à união de pai, mãe e filhos. Isto é, o conceito de
família passou a englobar novos paradigmas, incluindo no mundo jurídico
uma ideologia humanitária de família, resultante das transformações sociais
vivenciadas e da evolução dos direitos fundamentais.
Para elucidar a motivação dessas transformações, pode-se citar o
pensamento de Rodrigo da Cunha Pereira (2005, p. 4), o qual afirma que
[...] somente após a passagem do homem da natureza
para a cultura que se torna possível estruturar a família. Esta,
como já se demonstrou, é uma estrutura psíquica e que
possibilita ao ser humano estabelecer-se como sujeito e
desenvolver relações na polis.
Dessa forma, depreende-se que a constituição da família é vinculada à
formação social do ser humano e5 através da família este se estabelece como sujeito
apto a desenvolver seu papel de cidadão e, diante dessas transformações, surgiu a
necessidade de se criar mecanismos hábeis para a garantia de direitos fundamentais
dentro do núcleo familiar.
2.3 A EVOLUÇÃO JURÍDICA DA FAMÍLIA NOS CÓDIGOS CIVIS DE 1916 E 2002
O fomento de novas normas jurídicas no ramo do Direito de Família está
diretamente relacionado com a evolução histórica do instituto ao qual se denomina
família. Diante disso, é importante mencionar que o ápice das mudanças no âmbito
legislativo, para tutelar as relações familiares, foi a partir da metade do século XX e,
principalmente, após a promulgação da Carta Magna.
No contexto familiar anterior à pós-modernidade, as leis vigentes
acompanhavam a ideia do poder do homem sobre a vida e a morte dos filhos, ou,
ainda, a possibilidade de vendê-los ou impor castigos corporais severos, de forma
arbitrária.
A título de exemplo, pode ser destacado o Código Civil de 1916 que, em seus
dispositivos sobre o instituto família, relacionava-o a um modelo patriarcal em que
só era reconhecida a família diante da vigência do casamento.
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Em contraposição ao Código Civil de 1916, surge a Constituição Federal de
1988 e, logo após, o Código Civil de 2002, os quais possibilitaram uma nova
conjuntura para o instituto família, sendo de extrema valia destacar a ideia do Autor
Carlos Roberto Gonçalves (2017, p. 30), no sentido de que “a nova Carta abriu ainda
outros horizontes ao instituto jurídico da família, dedicando especial atenção ao
planejamento familiar e à assistência direta à família”. Sobre o Código Civil de 2002,
o Autor em comento assevera que
[...] o novo diploma amplia, ainda, o conceito de família,
com a regulamentação da união estável como entidade
familiar; revê os preceitos pertinentes à contestação, pelo
marido, da legitimidade do filho nascido de sua mulher,
ajustando-se à jurisprudência dominante; reafirma a
igualdade entre os filhos em direitos e qualificações, como
consignado na Constituição Federal. (GONÇALVES, 2017,
p.31)
Diante das exposições efetuadas acima, pode ser constatada a grande
relevância das mudanças no ordenamento jurídico brasileiro, notadamente quanto
à ampla e efetiva aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana para
aqueles que compõem uma família, bem como no que se refere à garantia de um
conceito de família amplo e humanitário, solidificando-se, dessa maneira, a primazia
da função social da família no ordenamento pátrio.
3. DA MULTIPARENTALIDADE E O PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA SUA
APLICAÇÃO
Em razão da ausência de legislação específica tratando acerca da
multiparentalidade no ordenamento jurídico brasileiro, fez-se necessária a atuação
do Poder Judiciário para a implementação e reconhecimento do referido instituto,
ante o anseio de adequar-se as mudanças nas relações sociais à legislação pátria,
sobretudo fazendo uso dos princípios constitucionais.
3.1 A MULTIPARENTALIDADE NO DIREITO DE FAMÍLIA
Em razão das grandes transformações vivenciadas no núcleo familiar e o
aprimoramento do Código Civil brasileiro, bem como dos novos preceitos
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constitucionais, fundados na dignidade da pessoa humana, houve o surgimento de
um novo instituto familiar que pode ser denominado como multiparentalidade ou
pluriparentalidade.
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Tratando-se de uma novidade para o âmbito do Direito de Família, e por
ainda não possuir normas específicas ou reconhecimento pacificado na
jurisprudência, inexiste uma definição una sobre o conceito de multiparentalidade.
Todavia, dentre as formas de conceituação do instituto em comento, destaca-se o
pensamento da autora Maria Goreth Macedo Valadares (2016, p. 55) ao revelar que
A multiparentalidade pode ser conceituada como a
existência de mais de um vínculo na linha ascendente de
primeiro grau, do lado materno ou paterno, desde que
acompanhado de um terceiro elo. Assim, para que ocorra tal
fenômeno, necessário pelo menos três pessoas no registro de
nascimento de um filho [...]
É válido mencionar, neste contexto, o ensinamento de Welter Belmiro, que
5
em seu livro sobre a Teoria Tridimensional do Direito de Família revela que “o ser
humano não é apenas genético, ou tão só afetivo, e nem genético e afetivo, mas,
sim, uma condição humana genética e afetiva e ontológica, ao mesmo tempo”
(BELMIRO, 2009, p. 129).
O referido Autor, por meio da sua teoria, possui um papel relevante quanto
à definição de multiparentalidade, tendo em vista que se propõe a demonstrar a
importância da construção da afetividade nas relações familiares, surgindo, a partir
daí, a discussão sobre o reconhecimento do vínculo multiparental.
Com efeito, as relações multiparentais legitimam os laços socioafetivos como
vínculo parental, e não somente isso, mas também se propõe a validar a
socioafetividade de forma igualitária ao vínculo genético, ou seja, a
multiparentalidade trouxe à tona a união das paternidades ou maternidades
socioafetivas e biológicas.
Logo, é possível observar que através da multiparentalidade o vínculo
socioafetivo consolidou-se como forma de constituir o núcleo parental, deixando
de lado os conceitos ultrapassados que defendiam que a filiação dependia única e
exclusivamente do critério biológico.
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3.2 DOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A RELAÇÃO MULTIPARENTAL
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De início, essencial destacar que o reconhecimento da multiparentalidade
sem sombra de dúvidas foi motivado pelos princípios e fundamentos do Direito de
Família e do Direito Constitucional, podendo ser destacados os seguintes princípios:
dignidade da pessoa humana, solidariedade familiar, afetividade e da proteção do
melhor interesse da criança e do adolescente.
No tocante ao princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1°,
inciso III, da Constituição Federal de 1988, é oportuno destacar o que preleciona
Maria Berenice Dias (2016, p.74) ao defender que
O direito das famílias está umbilicalmente ligado aos
direitos humanos, que têm por base o princípio da dignidade
da pessoa humana, versão axiológica da natureza humana. O
princípio da dignidade humana significa, em última análise,
igual dignidade para todas as entidades familiares. Assim, é
indigno dar tratamento diferenciado às várias formas de
filiação ou aos vários tipos de constituição [...].
Desta forma, este princípio, quando correlacionado à multiparentalidade, foi
responsável por garantir aos que fazem parte da relação multiparental a segurança
de efetivação dos seus direitos civis e sociais, além do poder autônomo de constituir
o seu próprio núcleo familiar e, por meio disso, proporcionar aos pais, mães e filhos
condições mínimas para validar as suas adaptações sociais e suas necessidades
pessoais ao fazer surgir um novo modelo de núcleo familiar através da coexistência
de duas ou mais parentalidades.
Quanto ao princípio da solidariedade familiar, cumpre ressaltar que ele está
disposto no artigo 1.511 do Código Civil, o qual estabelece que o casamento tratase da “comunhão plena de vida” e no artigo 227 da Constituição Federal, que
determina como dever da família, da sociedade e Estado a capacidade de garantir
os direitos fundamentais às crianças, aos adolescentes e aos jovens. Desta feita, o
princípio em comento traduz-se na exigência dentro do núcleo familiar de um
comportamento solidário de uns com os outros, através da assistência mútua ou
reciprocidade de deveres, de forma a assegurar a plenitude de vida daqueles que
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são parte de determinado grupo familiar, seja no âmbito social, psicológico ou
financeiro.
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Sobre o princípio da afetividade, disposto no artigo 226, § 4°, c/c artigo
227, caput, §§ 5° e 6°, todos da Constituição Federal, é possível colocá-lo como o
fundamento basilar para o reconhecimento da multiparentalidade, posto que este
princípio traz o apontamento do afeto como base existencial nas relações familiares.
Como se nota, na evolução histórica e jurídica da família, como demonstrado
anteriormente, a efetividade foi equiparada aos laços consanguíneos.
A esse respeito é relevante acentuar o pensamento de Maria Berenice Dias
(2016, p. 84) ao asseverar que
O direito ao afeto está muito ligado ao direito
fundamental à felicidade. Também há a necessidade de o
Estado atuar de modo a ajudar as pessoas a realizarem seus
projetos de realização de preferências ou desejos legítimos.
Não basta a ausência de interferências estatais. O Estado
5
precisa criar instrumentos - políticas públicas - que
contribuam para as aspirações de felicidade das pessoas,
municiado por elementos informacionais a respeito do que é
importante para a comunidade e para o indivíduo.
Noutro giro, quanto ao princípio da proteção do melhor interesse da criança
e do adolescente com previsão nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal,
verifica-se que o mencionado princípio revela-se como mecanismo de garantia em
que a família, o Estado e a sociedade serão responsáveis por proporcionar à criança
e ao adolescente uma proteção integral, seja através da assistência financeira,
educação, desenvolvimento físico e mental ou por outras condições de existência
que estejam em conformidade com a dignidade da pessoa humana.
Por fim, mas não menos relevante, observa-se que o principio da proteção
do melhor interesse da criança e do adolescente, quando aplicado nas relações
multiparentais, traduz-se na ideia de que o vínculo multiparental deverá atender à
necessidade da criança ou do adolescente, ou seja, para que seja reconhecida
juridicamente a coexistência da parentalidade biológica e socioafetiva é necessária
a prévia análise social dos interesses do filho e de como os efeitos dessa
multiplicidade de vínculos podem interferir em sua vida social.
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3.3. O RECONHECIMENTO DA MULTIPARENTALIDADE E SUA APLICAÇÃO
PERANTE O STF E STJ
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Ainda que reconhecido e conceituado pela doutrina, o instituto da
multiparentalidade não encontra respaldo jurídico específico no ordenamento
jurídico pátrio. Em que pese esse fato, em 21 de setembro de 2016 a justiça
brasileira se posicionou reconhecendo a multiparentalidade através da tese de
Repercussão Geral nº 622 do STF.
No caso em questão, objeto de análise pelo STF, a discussão foi pautada na
investigação de paternidade e necessidade de retificação do registro do filho. No
caso concreto, o menor foi fruto de uma relação extraconjugal, o que ocasionou um
impasse entre a paternidade biológica e a socioafetiva, havendo, em razão disso, a
necessidade de reconhecer-se a multiplicidade de vínculos parentais e a
coexistência destes.
Diante do conflito existente, houve o julgamento do Recurso Extraordinário
nº 898060-SC, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, fixando-se a tese de Repercussão
Geral nº 622, a qual dispõe que: “a paternidade socioafetiva, declarada ou não em
registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante
baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios”.
No referido leading case, o caso versava sobre requerimento de anulação do
registro civil de nascimento em que constava o nome dos avós paternos como pais
do menor, bem como sobre a retificação do registro de nascimento após o
reconhecimento da paternidade do pai biológico. A decisão em primeira instância
foi de procedência da ação proposta e, posteriormente, foi interposto recurso de
apelação ao Tribunal de Justiça da Paraíba e, logo após, Recurso Especial ao
Superior Tribunal de Justiça (STJ), entretanto, a sentença ainda foi mantida pelos
órgãos julgadores de 2ª instância.
Em sede de Agravo Regimental em Recurso Especial, interposto pelos réus,
objetivou-se a sobreposição do vínculo parental socioafetivo sobre o biológico.
Novamente foi mantido o que restou decidido na sentença, sob o fundamento de
que, quanto à adoção à brasileira, o direito ao requerimento da nulidade do
registro, em detrimento da busca da paternidade biológica, deve ser garantido,
independentemente do lapso temporal transcorrido.
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Diante da negação ao provimento do recurso, os agravantes interpuseram
Recurso Extraordinário sob a alegação de inobservância do disposto no artigo
226, caput, da Constituição Federal, alegando, para tanto, que no caso em tela o
princípio da afetividade estava sendo violado quando se fez presente a priorização
da paternidade biológica sobre a socioafetiva. No Recurso Extraordinário nº
898.060, o relator do caso, Ministro Luiz Fux, em seu voto, negou provimento ao
recurso e fixou a tese supramencionada.
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Entendeu-se possível o reconhecimento da coexistência da paternidade
biológica e socioafetiva e os efeitos derivados dessa relação multiparental, ou seja,
firmou-se entendimento no sentido de que, em existindo uma multiplicidade de
vínculos parentais na relação familiar, não deverá haver prevalência do vínculo
biológico sobre o socioafetivo.
A par disso, em 23 de abril de 2018, em acórdão da 3ª Turma do Superior
Tribunal de Justiça, no REsp nº 1.674.849, de relatoria do Ministro Marco Aurélio
Bellizze, aplicou-se o preconizado na tese de Repercussão Geral nº 622 do STF,
colocando em destaque o reconhecimento
da multiparentalidade, tendo como um
5
dos fundamentos para o reconhecimento do referenciado instituto os princípios do
melhor interesse da criança e da paternidade responsável.
O caso responsável pelo julgado do STJ tratava-se de um recurso em que a
genitora objetivava assegurar à sua filha a exclusão do pai socioafetivo do registro
civil, a fim de fazer constar apenas o nome do pai biológico. A genitora, almejando
uma reaproximação entre o pai biológico e sua filha, ingressou com ação de
investigação de paternidade cumulada com pedido de retificação do registro civil,
entretanto, através do estudo social realizado observou-se que o pai biológico não
tinha o real interesse de registrar a filha ou manter laços afetivos.
Neste contexto, o julgado do STJ trouxe à tona a ratificação da tese de
Repercussão Geral nº 622 do STF, ao negar provimento ao recurso interposto pela
genitora, motivado pela observância do princípio do melhor interesse da criança e
do adolescente.
Nesse ínterim, é importante mencionar que a partir do Provimento 63, do
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), publicado em 17 de novembro de 2017, foi
disciplinado pela Corregedoria Nacional de Justiça o reconhecimento extrajudicial
da parternidade socioafetiva, pois conforme o regulamentado, independentemente
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de decisão judicial, o registro do pai ou mãe socioafetivos poderá ocorrer
diretamente no Cartório de Registro Civil.
Ainda sobre o Provimento 63 do CNJ, pode ser observado através dos artigos
13 e 14 que o reconhecimento extrajudicial da paternidade ou maternidade
socioafetiva não será aplicado nas hipóteses em que houver discussão judicial sobre
procedimento de adoção e reconhecimento de paternidade ou nos casos de vínculo
multiparental que implique no registro de mais de dois pais e de duas mães no
campo filiação no assento de nascimento, ou seja, o regramento abarca somente o
reconhecimento da relação socioaefetiva unilateral.
Diante do posicionamento jurisprudencial sobre a multiparentalidade, bem
como em razão do Provimento 63 do CNJ, faz-se necessário abordar na presente
pesquisa os efeitos jurídicos decorrentes das relações multiparentais, tendo em
vista que o reconhecimento desta acarreta uma situação em que permanecem os
direitos e deveres do pai biológico e amplia-se a extensão destes ao pai
socioafetivo.
4. DOS EFEITOS DA MULTIPARENTALIDADE E DA JURISPRUDÊNCIA DO
STF E STJ
Como exposto, os casos em concreto que resultaram no posicionamento
jurídico tanto do STF quanto do STJ sobre a multiparentalidade pautavam-se
apenas no direito ao nome no registro civil do pai biológico e socioafetivo. Contudo,
o desdobramento dessa multiplicidade de parentalidade vai muito além do que
apenas o direito ao registro civil de mais de dois genitores.
A multiplicidade de vínculos parentais acarreta efeitos jurídicos que poderão
futuramente gerar grandes debates sobre os direitos e deveres que já estão
codificados pelo Código Civil brasileiro nas relações parentais convencionais.
Dentre os possíveis conflitos da aplicação deste instituto cível, é válido
mencionar o posicionamento de Christiano Cassettari (2017, p. 150), o qual aborda
os problemas práticos de aplicação da multiparentalidade, tais como na
emancipação voluntária, representação e assistência processual para os filhos de
até 16 anos, suspensão do poder familiar, nomeação de tutor, direitos alimentícios
e sucessórios, responsabilidade civil dos genitores e curadoria do ausente. Dentre
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as problemáticas elencadas, calha salientar que no presente artigo serão abordadas
a emancipação voluntária, pensão alimentícia e os direitos sucessórios.
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Quanto à emancipação voluntária, com previsão no inciso I do parágrafo
único do artigo 5º do Código Civil, é possível observar neste dispositivo legal que
os filhos com limite de idade até os 16 anos podem cessar sua incapacidade relativa
para a realização dos atos da vida civil mediante autorização dos pais ou de um
deles na falta do outro, através de escritura pública, sem a necessidade de
homologação judicial ou decisão por sentença.
Este instituto, quando aplicado na relação multiparental, faz surgir
questionamentos como: quem será o genitor responsável pela emancipação? Caso
um dos genitores discorde, qual seria a medida a ser adotada?
A previsão legal do Código Civil é no sentido de que, para que a emancipação
voluntária seja válida, será necessária a concordância de todos os genitores para
que, posteriormente, seja obtida através de escritura pública a emancipação.
Entretanto, em caso de discordância de um dos pais ou mães, poderá ser utilizado
5
o artigo 1.631 do Código Civil, o qual dispõe, em seu parágrafo único, que,
divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer
deles recorrer ao juiz para solução do desacordo.
Nesse ponto, é válido mencionar o posicionamento de Christiano Cassettari
(2017, p.151) ao criticar a possibilidade de prevalência de uma decisão tomada pela
maioria dos votos dos genitores (biológicos e socioafetivos), por meio da aplicação
de uma simples conta matemática, devendo, nesse caso, em não havendo
unanimidade, a celeuma ser solucionada judicialmente:
[...] havendo divergência entre pais, a questão deve ser
resolvida no Judiciário, motivo pelo qual a emancipação
voluntária deve ocorrer por unanimidade e não maioria de
votos. Acreditamos nisso, pois não podemos desvalorizar o
posicionamento de um dos genitores em prevalência dos
demais, motivo pelo qual deverá o magistrado verificar o que
é melhor para o adolescente. (CASSETTARI, 2017, p.151).
Apesar da possibilidade de aplicação do Código Civil no que se refere à
multiparentalidade, sobre este particular referido diploma normativo necessita de
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interpretação para uma melhor adequação ao caso em concreto, inexistindo
dispositivo legal específico abordando o assunto.
Sobre a obrigação alimentar, é possível verificar que nas relações
multiparentais deverá ser observando o disposto nos artigos 164 e 1.698 do Código
Civil. Conforme aponta Christiano Cassettari (2017, p. 152), a pensão alimentícia
deverá ser paga por qualquer um dos que fazem parte do núcleo familiar
multiparental, aplicando-se o disposto no artigo 265 do Código Civil. Além disso,
informa que também é possível a aplicação do artigo 1.698 do Código Civil,
amoldável aos casos em que várias pessoas são obrigadas a prestar alimentos,
respeitando-se a proporção de recursos de cada um.
No tocante ao direito sucessório, é importante ressaltar que a herança é uma
garantia constitucional, prevista no artigo 5º, inciso XXX, e, conforme o texto
constitucional, não existe vedação sobre o direito a herança nos casos de múltiplos
ascendentes. Noutro giro, também acerca do tema, o Código Civil regulamenta em
seu artigo 1.829 o seguinte:
Art. 1.829. A sucessão legítima defere-se na ordem
seguinte: (Vide Recurso Extraordinário nº 646.721) (Vide
Recurso Extraordinário nº 878.694)
I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge
sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime
da comunhão universal, ou no da separação obrigatória de
bens (art. 1.640, parágrafo único); ou se, no regime da
comunhão parcial, o autor da herança não houver deixado
bens particulares;
II - aos ascendentes, em concorrência com o cônjuge;
III - ao cônjuge sobrevivente;
IV - aos colaterais.
Esse dispositivo, quando aplicado à multiparentalidade, torna herdeiro(a)
legítimo(a) tanto o pai ou mãe biológicos quanto os socioafetivos, principalmente
nos casos em que a existência da multiparentalidade decorrer de causa post
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mortem, ou seja, sem que o filho tenha tido convívio diário com os genitores
biológicos. Nestes casos, assim assevera Cristiano Cassettari:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Acreditamos que a tese da socioafetividade deve ser
aplicada às avessas, ou seja, também para gerar a perda de
direito, pois, se a convivência com o pai afetivo pode gerar o
direito sucessório pela construção da posse do estado de
filho, caso ela não existisse poder-se-ia afirmar que não
haveria direito à herança no caso em tela. (CASSETTARI, 2017,
p. 88)
Clarividente neste trecho que no direito sucessório a socioafetividade pode
funcionar como mecanismo válido para desvincular os direitos sobre a herança dos
pais biológicos, nos casos de sucessão post mortem, tendo em vista que a relação
parental neste contexto vai muito além do que apenas o vínculo sanguíneo, pois o
afeto é pressuposto existencial da parentalidade.
Conforme o exposto é possível verificar que a multiparentalidade gera no
5
ordenamento pátrio diversos efeitos decorrentes da relação de parentesco. Todavia,
tratando-se de uma filiação atípica, a aplicação dos institutos do direito de família,
criados especificamente para a estrutura familiar monoparental, não é efetiva para
a família multiparental. Desta forma, a atuação do Poder Judiciário é imprescindível
para a interpretação e adequação destes para cada caso concreto.
4.1 ANÁLISE DAS JURISPRUDÊNCIAS SOBRE MULTIPARENTALIDADE NO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS NO PERÍODO DE 2016 A 2018
Após ter sido abordado o entendimento do STF e do STJ acerca da
multiparentalidade, faz-se necessária uma análise regional acerca das demandas
que abrangem o tema multiparentalidade, bem como quanto ao tratamento
conferido ao tema pelo Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, conforme
pesquisa realizada no site do referido Tribunal e no sistema e-Proc de 1º e 2º graus.
4.1.1 SENTENÇA DA COMARCA DE PARAÍSO DO TOCANTINS-TO – TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO TOCANTINS
Em decisão prolatada pelo Juiz de Direito Océlio Nobre da Silva, da Comarca
de Paraíso do Tocantins-TO, no processo de nº 0005553-97.2016.827.2731, pode
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ser observada a aplicação da tese de Repercussão Geral nº 622 do STF. No referido
caso, a ação foi julgada procedente, determinando-se que constasse do registro
civil da filha os nomes tanto do pai biológico quanto do socioafetivo. A
determinação judicial versou também sobre alterações no sobrenome da filha e a
inclusão no registro de nascimento dos avôs paternos socioafetivos.
Durante a instrução processual, o pai socioafetivo e a filha comprovaram a
existência da afetividade e a reciprocidade de sentimentos entre pai e filha desde o
ano de 2007. O entendimento do Magistrado foi externado da seguinte forma:
O processo demonstra que a requerente (a filha) tem o
requerente (o pai socioafetivo) como pai e ele a considera sua
filha, laços que a sociedade reconhece. O direito não deve,
portanto, valer-se de artifícios formais para negar-lhe o
reconhecimento desta identidade, da qual já desfrutam e se
reconhecem mutuamente.
Ademais, para o juiz, ao declarar procedentes os pedidos formulados na
petição inicial, não estaria somente atendendo ao direito adquirido pelos autores,
mas também à efetividade da atuação do Judiciário, satisfazendo integralmente o
direito material requerido pelas partes e garantindo a efetividade da prestação
jurisdicional.
4.1.2 SENTENÇA DA COMARCA DE ARAGUAÍNA-TO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DO TOCANTINS
Em 02/12/2016 foi realizada audiência no Juizado Especial da Infância e
Juventude da Comarca de Araguaína-TO, sendo proferida sentença pelo Juiz
Herisberto e Silva Furtado Caldas em caso envolvendo discussão entre mães
biológica e adotiva sobre o direito ao registro civil de duas crianças.
Na audiência, as partes firmaram acordo, a fim de que na certidão de
nascimento das menores constasse tanto o nome da mãe biológica quanto da
adotiva e o direito a visitas por parte da mãe biológica. No caso em questão, foi
realizada uma análise social referente ao histórico familiar das crianças, e, conforme
os autos, a mãe adotiva, que ingressou com a ação, mantinha relação de afeto e
responsabilidades maternais desde o nascimento das crianças.
O Magistrado Herisberto e Silva Furtado Caldas, na fundamentação jurídica
da sentença, evidenciou a aplicação do princípio do melhor interesse das crianças
e explanou sobre não existir razões relevantes para a exclusão da mãe biológica do
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registro de nascimento dos filhos, tendo em vista que, malgrado as crianças estarem
sob os cuidados da mãe adotiva desde o seu nascimento, a mãe biológica nunca se
afastou das menores. No caso, também foram decididas questões relacionadas não
somente à mudança no sobrenome das crianças, mas também quanto à inclusão
dos nomes dos avós, pais da mãe adotiva, no registro de nascimento.
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Na presente pesquisa foi realizada, inicialmente, uma breve análise sobre o
conceito e a evolução histórica e jurídica da família, dando primazia à Constituição
Federal de 1988, para que, posteriormente, fosse abordada a vigência dos princípios
constitucionais e do direito de família que regem o núcleo familiar.
Nesse contexto, foi retratada a relativização da ideia de consanguinidade
ante a formação da família e a nova proposta de composição do núcleo familiar
com o surgimento da multiparentalidade. Conforme foi explanado, verificou-se o
papel fundamental do Judiciário ao reconhecer a multiparentalidade através da tese
fixada na Repercussão Geral nº 622 do STF e, desta forma, a possibilidade da
5
coexistência de mais de dois vínculos parentais, sejam eles biológicos ou
socioafetivos.
Logo após, como desdobramentos da tese em comento, observou-se as
novas decisões por parte do STJ, reafirmando e delimitando a aplicação desta e do
Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, posto que, durante a pesquisa, os
julgados do Tocantins foram objeto de estudo. Ademais, foram analisados os
possíveis efeitos jurídicos gerados com o reconhecimento da relação multiparental,
com destaque aos direitos sucessórios, alimentícios e à emancipação.
Por fim, conforme o desenvolvimento da pesquisa, constatou-se que a
multiparentalidade carece de normatização específica para regulamentar os
possíveis efeitos gerados pela existência de múltiplos vínculos parentais, tendo em
vista que, tratando-se da coexistência de parentalidades, os institutos cíveis
aplicáveis a toda relação de parentesco, quando vigentes na relação multiparental,
inviabilizam a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana de forma
plena, em virtude de as possibilidades previstas no Código Civil de 2002 abarcarem,
primordialmente, o núcleo familiar monoparental.
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É válido acrescentar que decorrente dessa situação, futuramente poderá
ocorrer um aumento considerável de demandas perante o Poder Judiciário para
analisar e entender cada caso em concreto, bem como para propiciar a adaptação
dos institutos cíveis próprios da família monoparental, para a família multiparental.
Logo, a solução atual e insurgente para esta problemática se dará com a
criação de lei específica que delimite a abrangência dos institutos cíveis nas relações
multiparentais e discipline as suas hipóteses de aplicação, fazendo com que, assim,
seja validado o princípio da dignidade da pessoa humana de forma plena e efetiva
para os pais e mães biológicos ou socioafetivos e, principalmente, para as crianças
e adolescentes que se encontrem dentro da estrutura de uma família multiparental.
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RESUMO: Este trabalho analisa a atual tutela dos direitos dos animais, conferida a
partir da Lei de Crimes Ambientais. Aborda aspectos históricos da convivência
entre animais e o homem e as principais normas brasileiras que tratam dos animais,
até se chegar à Lei 9.605/98, atual lei criminalizadora das condutas de maus-tratos.
Demonstra o novo entendimento doutrinário de que os animais podem ser
classificados como sujeitos de direitos, embora ainda conceituados como coisas
pelo Código Civil. Explicita a classificação dos crimes contra animais como sendo de
menor potencial ofensivo, o que permite a transação penal e a suspensão
condicional do processo, impossibilitando, sob a visão de alguns doutrinadores, que
se alcancem as finalidades da pena. Apresenta justificativas acerca da necessidade
de maior rigor na punição dos infratores, considerando-se aspectos morais e éticos;
a capacidade de consciência dos animais; e a relação entre crueldade contra animais
e outros crimes. Por fim, menciona o projeto de lei do novo Código Penal, que prevê
o aumento de penas para os crimes praticados contra animais.
Palavras-chave: Lei de Crimes Ambientais; Crueldade contra Animais; Crimes
ABSTRACT: This report analyzes the actual responsibility for the animal rights, risen
after the Environmental Crimes Law. Taken the historic aspects of interaction among
aminals and human-been and the main Brazilian laws regarding animals, under the
law 9.605/98, actual crime directions for bad-carrying behaves. It will be shown the
doctrinaire understanding that classifies the animals as right-subject, however still
classified and “things” according to the Civil Code. It is shown the classification of
crimes against animals as been less potential offensive than what makes possible
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the penal transaction and conditional suspension of process, making impossible,
under some doctrinaires, to reach final penalties. Will be presented justification
about the need of major strictness on punishment of the violators, considering
moral and ethics aspects; the animal been cognizant character; and the relation
among cruelty against animals and other crimes. Botton line, will be mentioned the
Law-project for the new Penal Code, that forecast higher penalties for crimes against
animals.
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1 INTRODUÇÃO
Embora convivam nas sociedades humanas há milênios, ofertando
companhia, segurança, alimento e auxílio nos trabalhos agrícolas, os animais, em
especial, os domésticos e domesticados, são vítimas de agressões e crueldades
cometidas pelo homem.
No Brasil, ainda são tratados pela lei civil como meros bens, propriedades,
concepção fortalecida pela vulnerabilidade dos animais e pela visão
antropocêntrica de que o homem teria domínio sobre as demais espécies viventes.
Este trabalho, dividido em seis capítulos, analisa a atual tutela dos direitos
concedida aos animais domésticos e domesticados, a partir da Lei de Crimes
Ambientais, que tipifica condutas como ferir ou mutilar animais como crimes,
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prevendo aumento de pena nos casos em que resulte morte da agressão infligida
ao animal.
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No capítulo que trata da evolução histórica dos direitos dos animais no Brasil
serão abordados registros que indicam a milenar convivência entre homens e
animais, inclusive, com menção a fatos como o “Caso Araceli”, adolescente
capixaba morta na década de 1970, cujo corpo foi identificado no Departamento
Médico Legal de Vitória com o auxílio do cão de nome Radar, criado pela garota.
Serão mencionadas as principais normas relativas aos animais, desde o
Código de Posturas do Município de São Paulo que, em 1886, fez prever pena de
multa para cocheiros, condutores e ferradores que cometessem atos de maustratos aos animais de tração, passando-se pelo Decreto 24.645, de 1934, que
estabeleceu medidas de proteção aos animais, sendo até hoje utilizado na defesa
dos direitos dos animais. Citar-se-á a Lei 3.688/41, das Contravenções Penais, que
dispôs sobre pagamento de multa e “prisão celular” para quem cometesse
crueldades contra animais. Também se falará acerca da Lei de Proteção à Fauna (Lei
7.653/88) que, embora com esse sugestivo nome, não acrescentou medidas
protetivas aos animais domésticos e domesticados, alvo deste trabalho. Em
sequencia, serão abordados os aspectos de proteção contidos na Constituição
Federal de 1988, que trouxe imposição ao Estado de proteger o meio ambiente,
preservando-o para as futuras gerações, além de impedir atos que submetam
animais à crueldade, até se chegar à Lei 9.605/98, a Lei de Crimes Ambientais, atual
norma criminalizadora das condutas de maus-tratos.
Nesse capítulo será abordada, também, a nova corrente doutrinária que
defende a classificação dos animais como sujeitos de direitos, embora a lei civil
ainda os classifique como coisas, propriedades, meros bens.
O terceiro capítulo, denominado “A Lei de Crimes Ambientais e seus
Resultados na Tutela dos Direitos dos Animais”, trará o histórico e os objetos de
tutela da Lei 9.605/98, em especial, no que se refere ao artigo 32 da Lei, que tipifica
as condutas e prevê as penas para quem comete maus-tratos ou mata animal
doméstico ou domesticado.
Em sequencia, serão apresentados os Juizados Especiais Criminais, órgãos
judiciais em que tramitam os processos dos crimes praticados contra os animais,
em virtude de serem considerados de “menor potencial ofensivo”, haja vista as
penas cominadas para o caso não ultrapassarem dois anos. Neste capítulo, será
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detalhado o procedimento ocorrido nos Juizados Especiais Criminais, abordandose o instituto da transação penal, que substitui a pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, não gerando antecedentes criminais para o infrator da norma,
bem como se tratará da possibilidade de suspensão condicional do processo, em
decorrência de ser a pena mínima prevista inferior a um ano, possibilitando nova
benesse processual, em que o criminoso cumprirá algumas condições, por tempo
determinado, até extinção do processo.
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Em decorrência dos benefícios judiciais oferecidos aos que cometem maustratos contra animais, há entendimentos de que não se podem alcançar as
finalidades da pena, que são de retribuir ao criminoso o mal causado; evitar que
pratique o crime novamente; e de prevenir condutas semelhantes pelos demais
membros da sociedade. Assim, doutrinadores, legisladores e magistrados indicam
que a tutela atualmente em vigor ainda é frágil, carecendo de maior rigor para as
penalidades impostas. Passa-se, então, ao capítulo “Justificativas quanto à
Necessidade de Maior Rigor na Punição dos Infratores”, que aborda três indicativos
que devem nortear o Estado e a sociedade quando se tratar de penas para
agressores de animais.
5

O primeiro fator está ligado à ética e à moral, como balizadoras das condutas
em sociedade, indicativas do que é considerado bem e mau, bom ou ruim. O
principal fundamento da ética e da moral é a igualdade, impondo que se tratem
seres viventes com a mesma atenção, já que homens e animais possuem vida,
percepção e sensibilidade, merecendo o mesmo tratamento legal.
Será mencionado quesito fundamental para o trato dos direitos dos animais,
que é o caráter de seres conscientes, resultante de pesquisas que vêm sendo
realizadas há, pelo menos, duas décadas, dando origem à Carta de Cambridge, em
que pesquisadores atestam a capacidade de auto-reconhecimento, de
sensibilidade e de sofrimento dos animais.
Fechando o quinto capítulo, se abordará a ligação entre crueldade contra
animais e outros crimes, baseada em pesquisas de entidades como a Sociedade
Massachusetts para Proteção Animal - MSPCA, e órgãos como o Federal Boreau of
Investigation – FBI -, Polícia Militar e Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo,
indicando a estreita relação entre maus-tratos a animais e outros crimes graves,
que chegam a mais de 70% dos casos investigados, inclusive, envolvendo violência
doméstica.
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Finalmente, serão apresentadas alterações previstas no Projeto de Lei 236/12,
que pretende instituir o novo Código Penal, com aumento de pena para as
condutas de maus-tratos, que podem quadruplicar, em alguns casos, sendo
superada a classificação como de “menor potencial ofensivo”, acarretando a
possibilidade de efetiva prisão para os criminosos, dentre outras mudanças em
benefício dos direitos dos animais.
Dessa forma, se chegará à conclusão quanto à eficácia da tutela atualmente
concedida aos direitos dos animais, a partir da Lei de Crimes Ambientais, norma
que tipifica as condutas criminosas e indica as penalidades a serem impostas.
2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS DIREITOS DOS ANIMAIS NO BRASIL
Registros históricos apontam a existência de animais, desde as mais remotas
civilizações, em convivência com o homem.
Neste capítulo, serão abordados aspectos relativos ao convívio do homem
com animais domésticos, aqueles que vivem ou são criados em casa, como cães e
gatos, e os domesticados, os que possam tornar-se domésticos, amansados,
domados, tais como cavalos e burros.
Além disso, será descrita a evolução histórica de leis brasileiras relativas aos
animais, até a Lei de Crimes Ambientais, atual norma criminalizadora dos
maustratos contra animais no Brasil.

2.1 Animais e o Homem: Convivência Milenar
Na região de Akakus, na Líbia[1], que agrega um dos maiores sítios de arte
rupestre do mundo, considerado Patrimônio Mundial pela Unesco (Organização
das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), desde 1985, arqueólogos
encontraram desenhos que datariam de 12.000 a.C; os mais antigos retratam
animais selvagens, como elefantes, girafas e búfalos.
Por volta de 5.500 a.C, teriam sido reproduzidos animais domésticos,
acompanhando figuras humanas. Cavalos só viriam a ser desenhados 1.200 a.C.
Pode-se perceber uma gradação no convívio entre animais e humanos nas
rochas de Akakus. Inicialmente, deu-se o contato com os grandes selvagens. Aos
poucos, animais domésticos foram se juntando aos grupos humanos. As mais
recentes figuras apresentam os cavalos, que, possivelmente, frente às necessidades
das sociedades da época, foram sendo domesticados e aproximados das famílias,
com a finalidade de ofertar transporte e força para os trabalhos agrícolas.
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Na obra “Os Elefantes”, de Richard Carrington, várias sociedades com a
presença dessa espécie de animais são retratadas, sendo utilizados para
entretenimento e transporte, participação em cortejos e cerimônias religiosas, além
de terem sido essenciais para as guerras.
Segundo Carrington[2],
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Alexandre, o Grande, após as suas campanhas na Ásia,
trouxe elefantes para a Grécia antiga, muitos dos quais
permaneceram, durante vários anos, objeto de orgulho para
os macedônios. Em Cartago, os elefantes de guerra, no
intervalo das campanhas em que tomavam parte, eram
reunidos num parque público no interior da cidade, e faziam
sucesso junto às multidões...
A mesma obra registra, na página 169, que os primeiros testemunhos
históricos sobre a domesticação dos elefantes vêm da Índia, onde o desenho do
animal era reproduzido em sinetes[3], sendo ainda encontradas terracotas[4] datadas
do século IV a.C., com a figura de elefantes montados.
5

Na Idade Moderna, cavalos, já totalmente inseridos no convívio com o
homem e também notadamente utilizados em atividades bélicas, contribuíram com
a vaidade dos nobres ingleses: a partir do século XVII, a moda levada à Inglaterra
por Carlos II impunha cabelos compridos. Dessa forma, eram retirados fios dos
rabos dos cavalos e juntados em cachos, possibilitando o uso de cabelos ao gosto
da nobreza[5].
Na história policial do país, um dos crimes mais chocantes e de circunstâncias
pouco esclarecidas, abalou a sociedade capixaba na década de 1970. Trata-se do
“Caso Araceli”, adolescente morta após sofrer violência sexual, em um
encontro de jovens da elite espírito-santense, quando aqui se tomavam registros
das primeiras festas regadas a substâncias entorpecentes. Araceli teve corpo e rosto
desfigurados, permanecendo seu cadáver longo tempo no Departamento Médico
Legal de Vitória. O reconhecimento pela mãe teve auxílio do cão de nome “Radar”,
que, adentrando ao local, imediatamente posicionou-se junto à gaveta que
guardava o corpo de Araceli. De acordo com o mencionado no livro “Araceli, meu
Amor”, do escritor capixaba José Louzeiro, a jovem dizia que seu cão se chamava
Radar porque poderia localizá-la em qualquer lugar em que ela estivesse[6].
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Infindos são os casos que retratam a convivência dos animais com o homem,
sendo inquestionável sua diversificada contribuição para a vida humana,
fornecendo companhia, transporte, alimento e vestuário.
Notórios são os resultados obtidos com os animais adestrados para os
trabalhos de segurança e saúde, cabendo destaque para os animais componentes
de regimentos de cavalaria, os cães de batalhões anti-bombas e os farejadores de
drogas[7], os cães-guia8, os bravos “cães-bombeiros”, incansáveis em trabalhos de
resgate[8], e, ainda, os que atuam nas terapias assistidas com animais10, em
hospitais, asilos e manicômios, no Brasil e no mundo.
Hoje totalmente inseridos nas sociedades humanas, estima-se[9] que haja 29
milhões de cães e 10 milhões de gatos nos lares brasileiros, confirmando-se e se
perpetuando o milenar convívio entre animais e homens.
Todavia, embora ofertem às pessoas o que de melhor trazem consigo, os
animais, em especial, os domésticos e os domesticados, nos quais se concentra
este estudo, por vezes são alvo da maldade humana, submetidos a maus-tratos,
abandono e a toda sorte de crueldades que, na grande maioria dos casos, resulta
em dolorosa morte desses seres indefesos, vulneráveis frente à força e domínio
proporcionados pela concepção antropocêntrica, de que o homem prevalece sobre
as demais criaturas, e mesmo pela lei civil, que ainda relega aos animais a
conceituação de “coisas”.

2.2 Principais Normas Relativas aos Animais
Muito antes de se editarem, no Brasil, leis pela defesa dos animais, já havia
registros de manifestações pela proteção animal em outros países, como nos
Estados Unidos e Inglaterra.
Em 1776, na Inglaterra, Humphry Primatt, criminalista e defensor de
tratamento humanitário para animais, publicou[10] “A Dissertation on the Duty of
Mercy and the Sin of Cruelty against Brute Animals (Dissertação sobre o Dever da
Compaixão e o Pecado da Crueldade contra os Animais Brutos), defendendo uma
imediata revisão de valores quanto ao tratamento dispensado aos animais de seu
tempo, a partir de conceitos originados pelas tradições moral e religiosa.
Em terras americanas, surgiu, em 1868, a Sociedade de Massachusetts para
Prevenção da Crueldade contra Animais (MSPCA, na sigla em inglês), da qual
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fizeram parte personalidades como George Thorndike Angell, respeitado advogado
criminalista, e Ralph Waldo Emerson, grande filósofo, poeta e conferencista.
Naquele mesmo ano, foi lançada em Boston, por Angell, “Our Dumb Animals”,
“Nossos Mudos Animais”, em tradução livre, a primeira revista[11] que tinha por
objetivo “falar por aqueles que não podem falar por eles mesmos”.
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Já no Século XX, na Europa, foi proclamada pela Unesco, em 1978, a
Declaração Universal dos Direitos dos Animais[12], em sessão realizada em Bruxelas,
na Bélgica.
A Declaração preconiza, especialmente, que:
a)

Todos os animais nascem iguais diante da vida e têm o direito à existência,
à consideração, à cura e à proteção do homem.

b)

A educação deve ensinar à infância a observar, compreender e respeitar
os animais;

c)

Nenhum animal deverá ser submetido a maus-tratos ou a atos cruéis.

5
Em catorze artigos, a Declaração
Universal dos Direitos dos Animais sugere
posturas a serem adotadas, com vistas a combater atos de maus-tratos, e declara
a necessidade de proteção aos animais, seres indefesos, que devem ter no homem

seu maior cuidador.
Especificamente, no Brasil, o primeiro registro de que se tem notícia, no que
se refere à proteção animal, é o Código de Posturas do Município de São Paulo[13],
de 6 de outubro de 1886, que, em seu artigo 220, trouxe o dispositivo legal pioneiro
referente aos animais:
É proibido a todo e qualquer cocheiro, condutor de
carroça, pipa d água, etc., maltratar os animais com castigos
bárbaros e imoderados. Esta disposição é igualmente
aplicável aos ferradores. Os infratores sofrerão a multa de
10$, de cada vez que se der a infração.
Embora nenhuma proteção tenha conferido à vida animal, necessário se faz
citar o Código Civil de 1916[14], primeira lei federal a mencionar os animais. O
Código, todavia, veio apenas classificá-los juridicamente, em seu artigo 593 e
parágrafos, fazendo menção às “coisas sem dono e sujeitas à apropriação”, como
os animais bravios, os domésticos e os domesticados, ou seja, os conceituou como
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meras propriedades, embora seres viventes, com capacidade de locomoção
própria, necessidades fisiológicas e demais características distintas do que se
entende por
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“coisa[15]”, definida como “objeto inanimado”, segundo o minidicionário
escolar Aurélio.
Em 1934, é editado o Decreto 24.645, que viria a ser o ato regulamentador da
defesa dos direitos dos animais, primeira norma a prever medidas de proteção e
especificar atos considerados maus-tratos. Seguem-se a Lei de Contravenções
Penais, de 1941, e a Lei de Proteção à Fauna, de 1988.
Em 1988, a Constituição Federal traz dispositivo incumbindo ao Poder Público
a proteção da fauna e da flora e vedando condutas que submetam animais à
crueldade. Dez anos mais tarde, surge a Lei 9605/98, a Lei de Crimes Ambientais,
atualmente, principal instrumento de proteção animal no Brasil. A seguir, breves
esclarecimentos acerca dessas normas:
2.2.1 Decreto 24.645/34 – Estabelece Medidas de Proteção aos Animais
Editado em julho de 1934, o Decreto 24.645[16] pode ser considerado um dos
mais importantes atos para a proteção dos animais no Brasil, tendo sido
equiparado à lei, haja vista ter surgido em período de exceção, durante o governo
de Getúlio Vargas.
O Decreto prevê a possibilidade de “prisão celular” para aquele que aplicar
ou fizer aplicar maus-tratos aos animais, e o pagamento de multa, a critério da
autoridade que verificar a infração da lei[17]. De forma objetiva e abrangente,
elenca as condutas consideradas maus-tratos, que sujeitariam os infratores às
penalidades previstas.
Existe uma discussão20 em relação a uma possível revogação desse decreto,
o que teria ocorrido pela edição do Decreto Federal nº 11, de 18 de janeiro de 1991,
que aprovou a estrutura do Ministério da Justiça, dando outras providências.
O Decreto nº 11 revogou atos diversos, dentre os quais o decreto 24.645/34.
Todavia, tendo este sido editado em período de excepcionalidade política, por
governo provisório, foi equiparado à categoria de lei, não podendo, portanto, ter
sido revogado por um instrumento que lhe fosse inferior. Além disso, em 1993,
ocorreu a revogação do Decreto Federal nº 11/91, pelo decreto 761, gerando, nesse
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caso, o que se configura por repristinação21, fenômeno legislativo, no qual há a
entrada novamente em vigor de norma revogada, pela revogação da norma que a
revogara.
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O Decreto 24.645/34, que “estabelece medidas de proteção aos animais”,
dispõe, em seu artigo 1º, que “todos os animais existentes no País são tutelados
do Estado”, definindo a responsabilidade da tutela buscada pelos protetores de
animais e por advogados ligados à causa, vez que, embora com todas as
particularidades que possam diferenciá-los do que se conceitua “coisa” ou “objeto”,
ainda são considerados pelo Código Civil pátrio como meros bens, propriedade do
homem, e não, vítimas de sua crueldade.
Na contramão do entendimento então vigente, resultante do Código Civil de
1916, de que os animais seriam apenas propriedade do homem, o § 3º do art. 2º
do
Decreto 24.645/34, estabelece que “Os animais serão assistidos em juízo
pelos representantes do Ministério Público, seus substitutos legais e pelos
membros das Sociedades Protetoras de Animais”.
5

Desse decreto se extrai uma fundamentação que hoje faz surgir um novo viés
doutrinário: se o Ministério Público figura como substituto legal dos animais, com
capacidade para assisti-los em juízo, bem como os membros das Sociedades
Protetoras, há, legalmente, o reconhecimento de uma “personificação”, levando
alguns a classificá-los como “sujeitos de direitos”, ou “sujeitos-de-uma-vida”,
conforme leciona Laerte Levai[18], promotor paulista expoente na defesa animal.
Ao final deste capítulo, serão expostos posicionamentos de doutrinadores
acerca da classificação dos animais como “sujeitos de direitos”.
Marco na defesa dos animais, o Decreto de 1934 permanece como referência
nas ações e projetos promovidos em favor de seus direitos, embasando, por
exemplo, estatutos de entidades protetoras, como o da APA-MAR[19] (Associação
Protetora dos Animais de Marataízes), e o Projeto de Lei n°. 3676/12 [20], do
deputado gaúcho
Elizeu Padilha, que prevê a instituição do “Estatuto dos Animais”, tipificando
condutas e impondo penas para os casos de violência e maus-tratos, e pleiteando,
também, a alteração do status jurídico animal, de “objeto” para “sujeito de
direitos”, conforme se verá no último capítulo deste trabalho.
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2.2.2 Lei Nº 3.688/41[21] - das Contravenções Penais
A Lei, que passou a tipificar crueldade contra animais como “contravenção
penal”, no Capítulo VII - das Contravenções Relativas à Polícia de Costumes -assim
dispõe:
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Art. 64. Tratar animal com crueldade ou submetê-lo a
trabalho excessivo: Pena – prisão simples, de dez dias a um
mês, ou multa, de cem a quinhentos mil réis.
§ 1º Na mesma pena incorre aquele que, embora para
fins didáticos ou científicos, realiza em lugar público ou
exposto ao publico, experiência dolorosa ou cruel em animal
vivo.
§ 2º Aplica-se a pena com aumento de metade, se o
animal é submetido a trabalho excessivo ou tratado com
crueldade, em exibição ou espetáculo público.
Mais uma vez, o legislador prevê a possibilidade de prisão para os infratores,
ou de multa, possibilitado o aumento de metade da pena nos casos de trabalho
excessivo, conduta ainda hoje não regulamentada, não existindo normatização
para o que seja
“trabalho excessivo”.
Os artigos da Lei 3.688/41, relativos aos casos de maus-tratos e morte de
animais, foram abarcados pela Lei de Crimes Ambientais, no ano de 1998.
2.2.3 Lei 7.653/88 – Lei de Proteção à Fauna:
A Lei de Proteção à Fauna[22] criou o Conselho Nacional de Proteção à Fauna
e transformou em crimes outras condutas até então consideradas contravenções
penais. Todavia, limita-se ao trato da fauna silvestre, fugindo ao objeto deste
trabalho, voltado aos animais domésticos e aos domesticados. Além disso, embora
com a nomenclatura de “Lei de Proteção à Fauna”, fez, basicamente, regulamentar
a atividade de caça, inclusive, autorizando a criação de clubes de caça e de tiro, não
acrescentando efetivos benefícios à tutela dos direitos dos animais.
2.2.4 Constituição Federal de 1988:
A Constituição Federal de 1988[23] trouxe grande avanço no que se refere à
legislação ambiental. Em seu artigo 225, tratando do meio ambiente, o § 1º, VII, diz
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ser incumbência do Poder Público proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma de
lei, as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, que provoquem a
extinção de espécies ou submetam animais à crueldade.
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O legislador da Constituição Cidadã, ao dispor que o meio ambiente
equilibrado é direito de todos e impondo ao Poder Público e à coletividade o dever
de sua defesa e preservação, para as gerações presentes e futuras, “deu a entender
que o ambiente equilibrado não se destina apenas ao usufruto daquele que o
reivindica, mas à Natureza em si, [...] as plantas, os animais...”, segundo leciona
Levai28.
2.2.5 A Lei dos Crimes Ambientais:
Em 1998, foi promulgada a Lei Federal nº 9.605, Lei dos Crimes Ambientais[24],
que estabelece sanções penais e administrativas contra violações ao meio
ambiente.
Por se tratar da lei norteadora deste trabalho, a Lei de Crimes Ambientais será
detidamente analisada no capítulo seguinte.
5

2.3 Animais como Sujeitos de Direitos
Este tópico tem por finalidade apresentar um novo viés doutrinário que busca
conceituar os animais como sujeitos de direitos. Trata-se de corrente em formação,
defendida por escritores, promotores e doutrinadores ativistas da defesa animal.
A conceituação que a seguir se explana não interfere no direcionamento
deste trabalho, que tem por fito analisar, exclusivamente, a tutela conferida aos
direitos dos animais domésticos e domesticados, fundada na Lei de Crimes
Ambientais, independentemente de sua condição civil, mas como seres viventes,
passíveis de dor e sofrimento.
Feito esse esclarecimento, passa-se à apresentação da ideia defendida por
doutrinadores afetos à causa animal.
Por sujeitos de direitos se entendem as pessoas às quais se destinam as
normas jurídicas, podendo ser pessoa natural ou física, ou uma pessoa jurídica, que
é um ente coletivo. O sujeito de direito “é o titular, ou seja, aquele a quem cabe o
dever a cumprir ou o poder de exigir, ou ambos”, no entendimento de René
Dotti[25].
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Pelo Código Civil Brasileiro, os animais não estão classificados como sujeitos
de direitos, mas como bens semoventes, coisas móveis, “bens suscetíveis de
movimento próprio”, nos termos do artigo 82, passíveis, inclusive, de ser objeto de
penhor, constituindo garantia de pagamento de dívida, nos termos do artigo 1442,
inciso V[26], que prevê o penhor dos “animais do serviço ordinário de
estabelecimento agrícola”. Assim, são juridicamente conceituados como
propriedades, das quais poderá usar, gozar e dispor o proprietário.
Todavia, embora existente essa conceituação pela Lei Civil, vem surgindo uma
corrente doutrinária que defende uma alteração no status jurídico conferido aos
animais.
Esse novo posicionamento tem por base o § 3º do art. 2º do Decreto
24.645/34, que estabelece a assistência dos animais em juízo pelos representantes
do Ministério Público, seus substitutos legais, e pelos membros das Sociedades
Protetoras de Animais, o que poderia assemelhar a substituição processual dos
animais à ocorrida, por exemplo, nos casos que tratam de interesses dos civilmente
incapazes.
Cabe aqui esclarecer que a substituição processual[27] se caracteriza por
transformar o substituto em parte do processo. O substituído não será parte
processual, embora seus interesses é que estejam sendo discutidos em juízo. O
substituto age em nome próprio, defendendo interesse alheio. Por outro lado, na
representação processual, o representante não figura como parte, sendo esta o
próprio representado. O representante vai a juízo em nome alheio defendendo
interesse alheio, a fim de suprir a incapacidade processual da parte.
Nos casos tratados pela Lei 9.605/98, o Ministério Público, cumprindo seu
papel de titular da ação penal pública, atuará como substituto processual,
defendendo, em nome próprio, interesse alheio indisponível: a vida do animal.
Além do disposto no Decreto 24.645/34, determinando que os animais são
substituídos em juízo pelo Ministério Público, o que faz com que tenham seus
direitos reconhecidos e tutelados, as confirmações científicas de que os animais
são seres dotados de consciência têm levado doutrinadores e juristas a defender
alterações relativas aos direitos dos animais, classificando-os como “sujeitos de
direitos” ou sujeitos com capacidade “sui generis[28]”.
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Citado por Laerte Fernando Levai, em artigo que versa sobre as Promotorias
de Defesa Animal[29], o italiano Cesare Goretti, professor de Filosofia do Direito na
Universidade de Ferrara, já defendia, em 1928, que os animais seriam
“detentores de uma capacidade jurídica sui generis”.
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Nesse entendimento, para Levai, os animais têm capacidade processual,
desde que assistidos, conforme acontece com os incapazes, merecendo, portanto,
“um regime tutelar especial”, devendo ser representados em juízo pelo Ministério
Público, quando atingidos seus direitos individuais e indisponíveis[30], aqueles dos
quais não se pode abrir mão, tais como a dignidade e a vida.
Para Tagore Trajano Silva36, “existe uma tentativa de equiparar juridicamente
animais humanos e não-humanos, entendendo as suas peculiaridades e dando
atenção aos seus interesses”.
No ano de 2012, o Deputado Federal Elizeu Padilha, do Rio Grande do Sul,
propôs Projeto de Lei criando o Estatuto dos Animais[31], cujo teor traz a codificação
de condutas, procedimentos e punições cabíveis nos casos de maus-tratos,
considerando-se o caráter senciente
da maior parte dos animais. O projeto, em seu
5
artigo 2º, qualifica os animais como “sujeitos de direitos naturais”:
Art. 1º. Esta lei institui o Estatuto dos Animais, destinado
a garantir a vida e o combate aos maus-tratos e as demais
formas de violência contra animais. Parágrafo único. São
considerados animais todo ser vivo irracional, dotado de
sensibilidade e movimento.
Art. 2º. Os animais são seres sencientes, sujeitos de
direitos naturais e nascem iguais perante a vida. (Grifou-se)
Art. 3º. É dever do Estado e da sociedade o combate
aos maus-tratos. Art. 4º. O valor de cada ser deve ser
reconhecido pelo Estado como reflexo da ética, do respeito
e da moral universal, da responsabilidade, do
comprometimento e da valorização da dignidade e
diversidade da vida, contribuindo para livrá-los de ações
violentas e cruéis.
Embora, pelo Código Civil, a natureza jurídica dos animais seja equiparada à
de bens, existe esse entendimento, por parte da doutrina, de que os animais são
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“sujeitos titulares de direitos civis e constitucionais, dotados, pois, de uma
espécie de personalidade sui generis, típica e própria à condição”, conforme
esclarece Edna Cardozo Dias[32], pioneira na defesa dos direitos dos animais no
Brasil.
Segundo Dias, doutrinadores de diversos países já conceituam os animais
como sujeitos de direitos, entendendo que estes podem comparecer em juízo para
pleitear seus direitos. Para a autora, “as leis de proteção ambiental conferem aos
animais direitos subjetivos, podendo-se concluir que, apesar de ser necessário um
representante legal, os animais são sujeitos de direitos, podendo ir a juízo
reivindicá-los39.
Nesse mesmo sentido, Diomar Ackel Filho[33], professor e Juiz de Direito
paulista, ativista da defesa animal, atribui esse reconhecimento dos direitos dos
animais, esclarecendo que “não são meros objetos, mas seres da mesma natureza,
com vida, instintos e um tanto de razão e sentimentos, como dor, alegria, tristeza
e euforia, tão bem refletidas em manifestações comportamentais”.
Face às divergências nas conceituações doutrinárias frente à situação legal
dos animais no Brasil, cabe ressaltar que não se baseia o presente trabalho na
qualificação concedida aos mesmos, limitando-se o objeto desta pesquisa à tutela
conferida aos direitos dos animais domésticos e domesticados, a partir da Lei de
Crimes Ambientais, a seguir tratada.
3 A LEI DE CRIMES AMBIENTAIS E O DIREITO DOS ANIMAIS
3.1 Histórico e Objetos de Tutela da Lei 9.605/98
A Lei dos Crimes Ambientais veio normatizar as disposições do artigo 225 da
Constituição Federal de 1988, as quais, por sua vez, são fruto da Declaração
Universal do Meio Ambiente, marco histórico na discussão dos problemas
ambientais, resultante da 1ª. Conferência Mundial sobre Meio Ambiente[34],
realizada em 1972, pela Organização das Nações Unidas, em Estocolmo, capital
sueca.
Utilizava-se o meio ambiente, até então, como uma fonte inesgotável de
recursos naturais, os quais eram continuamente explorados, em especial, para
garantir o crescente desenvolvimento industrial, sem que houvesse preocupações
quanto aos prejuízos que poderiam estar sendo causados à natureza.
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O principal objetivo da Conferência foi o de conscientizar a população
mundial sobre as mudanças necessárias nos cuidados com o meio ambiente e,
assim, possibilitar que pudessem ser atendidas as necessidades das sociedades
presentes, sem comprometer as das gerações futuras.
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A partir da Conferência de Estocolmo, da qual participaram mais de
400 instituições governamentais e não governamentais, representando 113 países,
esse pensamento foi sendo gradativamente modificado, passando, grande parte
da população mundial, a se voltar para a busca de soluções para problemas como
desertificação, desaparecimento de rios e lagos, inversão térmica, que provoca
alterações constantes de temperatura, e demais efeitos decorrentes das agressões
ao meio ambiente.
Pela Declaração Universal do Meio Ambiente, os recursos naturais, como solo,
águas, ar, fauna e flora, devem ser preservados, para as gerações futuras, estando
os países participantes, desde então, incumbidos de promover a tutela ambiental
por meio de legislações próprias, que pudessem garantir amplitude e eficácia nesse
sentido.
5

Nesse contexto, ficou o Brasil encarregado de promover a defesa do meio
ambiente, por legislação própria, tendo, com essa finalidade, incluído o artigo 225
na Constituição Federal[35], promulgada em 1988.
O caput do mencionado artigo assim dispõe:
Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preserválo para as presentes e futuras gerações.
Dessa forma, ficou a todos assegurado, constitucionalmente, o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como foi imposta ao Poder
Público a tarefa de defendê-lo e preservá-lo, a fim de que as gerações futuras
pudessem, também, desfrutar desse bem, “essencial à sadia qualidade de vida”.
A conceituação para meio ambiente foi trazida pela Lei 6.938/81[36] (da
Política
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Nacional do Meio Ambiente), que, no art. 3º, I, assim o define, como sendo “o
conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e
biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas”.
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A defesa dos animais, integrantes do meio ambiente e dele dependentes para
sobreviver, ganhou espaço na Constituição, registrada no § 1º, inciso VII do artigo
225, incumbindo ao Poder Público, dentre outras imposições: “proteger a
fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a
crueldade”.
Para Luiz Régis Prado[37],
[...] o texto constitucional abarca todos os animais
irracionais, independentemente da sua função ecológica, [...]
porque a tutela dos animais domésticos e selvagens
obedece a finalidades diferentes. Trata-se de preservar os
primeiros de atos de crueldade e do abandono [...]
Nesse entendimento, restou clara a intenção do legislador, no sentido de
proibir, em todo o território brasileiro, os abusos e demais atos de maus-tratos
infligidos aos animais. Todavia, visando a uma melhor aplicação da norma
constitucional, foi instituída, dez anos depois, a Lei de Crimes Ambientais (nº
9.605/98), com o intuito de normatizar as disposições do artigo 225 da Constituição
Federal de 1988.
A Lei 9605/98[38] “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas
de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”,
conforme se depreende de seu preâmbulo.
Com as inovações trazidas pela Lei, as pessoas jurídicas também passaram a
ser responsabilizadas por crimes contra o meio ambiente, inclusive no âmbito
penal, de acordo com o artigo 3º, “nos casos em que a infração seja cometida por
decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão colegiado, no
interesse ou benefício da sua entidade”.
O capítulo II da Lei 9.605/98 trata da aplicação de penas, dispondo sobre a
imposição e gradação das penalidades; a suspensão de atividades ou interdição de
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estabelecimentos; circunstâncias que agravam ou atenuam a pena; medidas
restritivas de direitos; imposição de multas, dentre outros dispositivos.

3.2 O Artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais
Os crimes contra o meio ambiente são tratados no Capítulo V da Lei, que
tipifica as condutas lesivas, apontando a sanção correspondente.
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A tutela analisada neste trabalho é relativa aos animais domésticos e
domesticados, motivo pelo qual se destaca o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais,
de onde se extrairão dados essenciais ao prosseguimento desta pesquisa.
Nesse sentido, assim registrou o legislador ambiental:
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou
mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados,
nativos ou exóticos:
Pena - detenção, de três meses a um ano, e multa.
§ 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza
experiência
5 dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que
para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos
alternativos.
§ 2º A pena é aumentada de um terço a um sexto, se
ocorre morte do animal. (grifou-se)
Desse dispositivo decorre uma questionável eficácia da Lei de Crimes
Ambientais na tutela dos direitos dos animais, a saber: ainda que ocorra a morte
do animal, resultante dos maus-tratos, feridas, mutilações e quaisquer outros atos
de crueldade, o criminoso responderá com uma pena inferior a dois anos de
detenção, sendo o crime tratado pelos Juizados Especiais Criminais, encarregados
de julgar as condutas conceituadas como de “menor potencial ofensivo”.
Embora a Lei de Crimes Ambientais preveja detenção para quem comete
crimes contra animais, na prática, as condutas ilegais não são punidas com essa
penalidade, perdendo a Lei, dessa forma, a possibilidade de alcançar a eficácia
pretendida com a imposição da pena, que deve servir como
“castigo[39] estabelecido por lei no intuito de prevenir e reprimir a prática de
qualquer ato ou omissão de fato que atente contra a ordem social.”
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Ao criminoso que, embora com requintes de crueldade, pratique as condutas
tipificadas no artigo 32 da lei 9.605/98, não é atribuída sanção suficiente para
retribuir o mal causado, e a pena não cumprirá suas finalidades, tais como prevenir
novos crimes e corrigir o infrator, conforme a seguir se verá, já que serão
oferecidas aos criminosos as benesses dos Juizados Especiais Criminais, adiante
esclarecidas.
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4 JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS
Segundo Júlio Fabbrini Mirabete[40], na década de 1980, estudiosos e
aplicadores do Direito vinham sendo tomados por um sentimento de “descrédito
sobre a administração da Justiça Penal”, em decorrência de a legislação penal estar
“disfuncional e ultrapassada”, carecendo de uma reforma, em especial, no que se
referia às contravenções e crimes de menor gravidade.
Falhas na organização judiciária, métodos obsoletos e escasso
aproveitamento de recursos tecnológicos, dentre outros fatores, contribuíam para
que se estivesse formando uma “crise no Judiciário48”.
Além disso, o aumento da criminalidade impunha que se relegassem a
segundo plano pequenas infrações penais, para que se desse preferência aos
crimes mais graves, a fim de se retirar do convívio social elementos mais perigosos.
Nesse contexto, sensível à situação que se apresentava, o legislador
constituinte inseriu na Constituição de 1988 o inciso I do artigo 98, fazendo nascer
a figura dos Juizados Especiais, que deveriam ser criados pela União, Distrito
Federal, Territórios e Estados.
Dessa maneira, em 1995, foi sancionada a Lei 9.099, que “dispõe sobre os
juizados especiais cíveis e criminais e dá outras providências”.

4.1 Crimes de Menor Potencial Ofensivo
Os “crimes de menor gravidade”, conforme qualificou Mirabete, foram
conceituados pelo artigo 61 da referida lei, com nova redação pela lei 11.343/2006,
passando a dispor: “consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo,
para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine
pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa”.
Por essa imposição legal, ficam a cargo dos Juizados Especiais Criminais
condutas como injúria, difamação, violação de correspondência, lesões corporais
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leves, e os maus-tratos contra animais, ainda que da crueldade resulte morte do
animal.

4.2 Os Resultados Obtidos nos Juizados Especiais
Classificados, então, os crimes cometidos contra animais, como sendo de
“menor potencial ofensivo”, correm os processos perante os Juizados Especiais
Criminais, cujo objetivo principal[41] é, “com um mínimo de formalidades, buscar a
paz social”.
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Nas Ações Públicas Incondicionadas, o que ocorre nos casos de crimes contra
o meio ambiente, conforme disposição do artigo 26 da Lei 9.605/98, o Ministério
Público figura como autor da ação, caracterizando-se, nesse caso, o exercício de
uma atividade obrigatória do Parquet.
Nos crimes previstos no artigo 32 da Lei 9.605/98, a pena a ser aplicada é a
de detenção, de três meses a um ano, cumulada com multa, podendo haver
aumento de um sexto a um terço, caso tenha ocorrido a morte do animal.
Embora tratados nos Juizados Especiais, não caberá conciliação ou
5 haver vítima específica do crime, vez que, em se
composição civil[42], haja vista não
tratando de crime ambiental, toda a coletividade é atingida, não recaindo o
resultado da conduta sobre um sujeito em especial, embora o animal tenha sido
lesionado ou morto.
Todavia, uma vez que o total da pena, em abstrato, não ultrapassa dois anos,
o criminoso é beneficiado pelos institutos previstos na Lei 9.099/95: transação
penal ou suspensão condicional do processo, adiante descritos, resumidamente.
4.2.1 A Transação Penal
Nos termos do artigo 76 da Lei 9.099/95, o promotor pode propor ao infrator
da lei um “acordo”, uma aceitação de penas não privativas de liberdade,
caracterizadas como “restritivas de direitos”, elencadas no artigo 43 do Código
Penal[43], que podem consistir em prestação pecuniária, prestação de serviços à
comunidade, limitações de final de semana, dentre outras.
Assim sendo, pelo entendimento da Escola Paulista do Ministério Público 52,
essa proposta oferecida ao criminoso, atribui ao Ministério Público a faculdade de
dispor da ação, “propondo ao autor da infração de menor potencial ofensivo a
aplicação, sem denúncia e instauração de processo, de pena não privativa de
liberdade”. (grifou-se)
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Nesse cenário, ocorre a transação penal, que tem na prestação pecuniária a
forma mais utilizada nas transações, podendo ser paga em espécie ou em itens
componentes da “cesta básica”, a ser destinada a instituição pública ou privada
filantrópica.
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Exemplificando a ocorrência da transação penal nas ações decorrentes da
infração ao artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais, pode-se citar caso ocorrido na
cidade de Marataízes (ES), a seguir relatado.
Em junho de 2012, a Associação Protetora dos Animais de Marataízes – APAMAR[44] - foi acionada para resgatar um cão, abandonado e visivelmente debilitado,
que morreu poucos dias depois de ser socorrido. A APA-MAR registrou Termo
Circunstanciado, ocorrência cabível nos casos de “menor potencial ofensivo”,
e deuse início ao processo judicial, que tramitou no Juizado Especial Criminal da
Comarca de Marataízes.
Oferecida a transação penal ao responsável pelo animal, renomado dentista
da cidade, e à pessoa que teria ficado encarregada de cuidar do cão na ausência
do dono, foi encerrado o feito pelo pagamento de prestação pecuniária,
“consistente na doação de materiais no valor total de R$ 1.356,00 (mil trezentos e
cinquenta e seis reais) parcelados em 02 (duas) vezes de R$ 678,00 (seiscentos e
setenta e oito reais) cada, em favor da APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais”. A pessoa indicada no processo como cuidadora do animal também
aceitou a transação penal, tendo sido imposta mesma obrigação, em favor da
instituição citada, com prestação pecuniária de R$ 678,00, divididos em quatro
parcelas, ficando “terminantemente vedado o adimplemento da obrigação
mediante pagamento em espécie”[45].
Além da prestação pecuniária, em espécie ou por componentes da cesta
básica, outras propostas podem ser feitas ao infrator da norma ambiental, que
também poderá realizar algum tipo de serviço fora do seu horário de trabalho,
como por exemplo, prestação de serviço a órgãos públicos ou a privadoscom fins
sociais, tais como hospitais ou escolas.
Pode, também, ser determinada a permanência do autor da conduta em uma
casa de albergado, nos finais de semana, ou imposta a obrigação de assistir a algum
curso, configurando a limitação de fim de semana.
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Se o acusado aceita a transação penal, o processo criminal não tem início e
não há anotações de antecedentes criminais[46], também não importando em
reincidência, ocorrendo registros apenas para impedir que o mesmo benefício seja
concedido no prazo de cinco anos, nos termos do artigo 76, § 4° da lei 9.099/95.
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O § 2° do artigo 76 da Lei 9.099/95, elenca as hipóteses em que não será
permitida a transação penal: I - ter sido o autor da infração condenado, pela prática
de crime, à pena privativa de liberdade, por sentença definitiva; II - ter sido o agente
beneficiado anteriormente, no prazo de cinco anos, pela aplicação de pena
restritiva ou multa, nos termos deste artigo; e III - não indicarem os antecedentes,
a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as
circunstâncias, ser necessária e suficiente a adoção da medida.
Dessa forma, caso o autor do crime não possa ser beneficiado pela transação
penal[47], dá-se prosseguimento ao processo, com a devida denúncia pelo
Ministério Público. Todavia, como o máximo da pena não ultrapassa dois anos,
havendo condenação do autor do crime, a sanção aplicada será de pena restritiva
de direitos, descritas no artigo 43 do Código Penal, e, não, de privativa de liberdade.
5

Em resumo, aquele que fere, mutila, agride ou mata um animal tem a
possibilidade de aceitar uma transação penal, que normalmente consiste em
prestação pecuniária, não ocorrendo condenação, não havendo registro de
antecedentes criminais nem gerando reincidência, caso não cometa outros crimes
no prazo de cinco anos.
No entanto, como ao infrator é dado o direito de aceitar ou não o acordo,
caso opte por não acatar a transação penal proposta pelo promotor, marca-se a
audiência de instrução e julgamento, desta vez com a presença do juiz,
oportunidade em que ao criminoso será oferecida nova benesse legal.
4.2.2 Suspensão Condicional do Processo
Não ocorrendo atransação penal, nos casos em que o autor da infração não
aceite o acordo ou em que se verifique um dos impedimentos do § 2° do artigo 76
da Lei 9.099/95, anteriormente citados, segue-se o procedimento, ocasião em que
o Ministério Público oferecerá a denúncia.
Nos termos do artigo 81 da Lei 9.099/95, aberta a audiência, pode o juiz acatar
ou não a denúncia. Caso entenda pelo prosseguimento, são ouvidas testemunhas,
dando-se a palavra ao defensor do acusado. É realizado o interrogatório do
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infrator, se presente, passando-se aos debates orais e, finalmente, à prolação da
sentença.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Caso venha o agressor a ser considerado culpado, tem-se a previsão de pena
de três meses a um ano, com o aumento de um sexto a um terço, se tiver ocorrido
a morte do animal, conforme artigo 32 da Lei 9.605/98.
Entretanto, ainda que a sentença venha a condenar o autor do crime à pena
máxima permitida, um ano e quatro meses, caso tenha havido a morte do animal,
não ocorrerá a detenção do criminoso, haja vista serem as penas inferiores a quatro
anos substituídas por multa ou restritivas de direitos, conforme já esclarecido:
prestação pecuniária, limitação de fim de semana, prestação de serviço comunitário
e outras do gênero, nos termos do disposto no artigo 43 do Código Penal.
Em atendimento às disposições do artigo 89 da Lei 9.099/95, ainda pode ser
proposta ao condenado a “suspensão do processo”, que submeterá o acusado a
um período de provas, por dois a quatro anos, desde que não esteja sendo
processado ou não seja condenado por outro crime.
Durante a suspensão do processo, prevista no supracitado artigo, o infrator
deve observar certas condições, como: a) proibição de frequentar determinados
lugares; b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do
juiz; e c) comparecimento pessoal e obrigatório ao juízo, mensalmente, para
informar e justificar suas atividades.
Cumpridas as condições no prazo estipulado, o juiz decretará extinta a
punibilidade do agente, encerrando-se o processo.
4.3 As Finalidades das Penas
Para doutrinadores, como Rogério Sanches Cunha e Flávio Monteiro de
Barros, a pena tem tríplice finalidade[48]: retributiva, preventiva e reeducativa, assim
classificada: a) prevenção geral: visa alcançar a sociedade, conscientizando a
coletividade do valor que o direito atribui ao bem jurídico tutelado, desestimulando
a prática das condutas penalizadas; b) prevenção especial: é a retribuição do mal
praticado pelo agente, durante a imposição e aplicação da pena; e c) caráter
reeducativo: tem o escopo de reeducar o criminoso, no sentido de que não cometa
novamente o mesmo delito.
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Para Rogério Sanches Cunha, “a pena mostra-se necessária na restauração da
ordem jurídica violada pela ação criminosa, retribuindo o mal por ela causado,
prevenindo futuras ações delituosas [...][49]”
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Nesse mesmo sentido[50], Rogério Greco, comentando o artigo 59 do Código
Penal, ao dispor que “as penas devem ser necessárias e suficientes à reprovação e
prevenção do crime”, esclarece que as penas impostas devem alcançar o objetivo
de reprovar o mal produzido pela conduta praticada pelo agente, visando ainda a
prevenir futuras infrações penais.
Se feita uma análise sobre as finalidades da pena, tem-se a ideia, prima
facie,de que as imposições punitivas resultantes dos Juizados Especiais estariam
aquém das finalidades a que se destinam as penas; não seriam suficientes para
alcançar os objetivos estatais, ou seja, não teriam o condão de prevenir novas
ocorrências semelhantes por outros membros da sociedade, de reeducar o infrator,
a fim de que não mais cometa os mesmos atos; e de restabelecer a ordem jurídica
violada pela ação criminosa.
Isso acontece devido à possibilidade da transação penal e, ainda, da
5
suspensão condicional do processo, no caso de condenação. Os criminosos que
maltratam animais têm sua reprovável conduta sancionada pelo mero pagamento
de prestação pecuniária, ou, em última consequência, pelo atendimento a
condições facilmente cumpridas, podendo, dessa forma, entender que o Estado
optou pela “impunidade”, uma vez que sua ação foi conceituada de “menor
potencial ofensivo”, vale dizer, de baixo ou nenhum grau de reprovabilidade
perante a sociedade. Permanece no convívio social, com total liberdade para agir
novamente.
Quanto a essa frágil tutela conferida aos direitos dos animais, Tagore Trajano
da Silva[51] assim esclarece:
A lógica do sistema brasileiro é impregnada por
atitudes conservadoras. As decisões dos tribunais
brasileiros, exceto raras exceções, são embebidas por um
alto legalismo que faz com que o animal seja ainda pensado
em função dos desejos de seu dono. Juízes e promotores
ainda não têm dado o devido reconhecimento para os casos
envolvendo animais não-humanos.
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As benesses dos Juizados Especiais não permitem que se alcance o caráter
pedagógico da pena, e os animais, seres dotados de sensações e sentidos,
conforme tem demonstrado a ciência, continuam vulneráveis, sem uma tutela
judicial que lhes garanta, efetivamente, o direito ao bem-estar, à dignidade e à
vida.
5 NECESSIDADE DE MAIOR RIGOR NA PUNIÇÃO DOS INFRATORES
Considerando que os crimes cometidos contra animais têm classificação
como de
“menor potencial ofensivo”, sendo tratados no âmbito dos Juizados Especiais
Criminais, vem surgindo, para estudiosos do Direito e para protetores da vida
animal, a premente necessidade de maior rigor nas penas aplicadas para os
indivíduos que cometem crimes contra os animais, em virtude de alguns fatores,
dos quais se destacam: a) a impossibilidade de defesa dos bichos; b) sua condição
de vulnerabilidade; c) o caráter de seres conscientes, passíveis de dor e sofrimento;
d) a ligação entre violência contra animais e outros crimes; e) aspectos morais e
éticos que uma sociedade desenvolvida deve observar.
A seguir, destacam-se fatores que não podem ser ignorados quando se trata
das punições impostas aos criminosos que maltratam ou matam animais:
5.1 Aspectos Morais e Éticos
Acerca de moral e ética, deve-se registrar que a palavra “ética” vem do
grego, éthos, que significa “comportamento”, remetendo à reflexão crítica sobre
determinados valores da conduta humana, sendo a ética eterna e imutável[52].
Segundo o minidicionário Aurélio[53], ética seria “o estudo dos juízos de
apreciação referentes à conduta humana, do ponto de vista do bem e do mal”.
A ética traz em si a “moral”, de caráter subjetivo, imposta pela consciência,
conceituada[54] como “conjunto de regras de conduta ou hábitos julgados válidos,
quer de modo absoluto, quer para um grupo ou pessoa determinada [...] o conjunto
de nossas faculdades morais, brio”.
Enquanto a ética está associada ao estudo dos valores morais que orientam
o comportamento humano em sociedade, resultando no modo de agir, ou no
caráter do indivíduo, a moral comporta os costumes, regras e convenções
estabelecidas por cada sociedade.
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No sentido prático, ética e moral são muito semelhantes. Ambas são
responsáveis pela construção das bases que vão guiar a conduta do homem,
determinando o seu caráter e suas virtudes, indicando a melhor forma de agir e de
se comportar em sociedade.
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Assim sendo, ética e moral, indicadoras de comportamentos e formas de agir,
norteadoras de conceitos como bem e mal, não podem ser limitadas apenas à
tutela dos direitos do homem, já que as demais criaturas viventes também devem
ser vistas como merecedoras de respeito e de uma vida sem dores ou sofrimento,
pois compartilham conosco as peculiaridades da existência.
Conforme explica Laerte Levai[55], filósofos como Arthur Shopenhauer,
defendiam a existência de um Direito Natural, a que se deveria chamar Direito
Moral, devendo ser entendido como fonte para a elaboração de boas leis e para a
fundamentação de sentenças verdadeiramente justas.
Dessa forma, a lei positiva, aquela registrada, estabelecida pelos homens em
suas normas jurídicas, deveria se submeter à lei natural, que está acima das falhas
humanas e contém imperativos éticos indeclináveis. Os princípios gerais do direito
5
têm origem no Direito Natural, fazendo surgir fundamentos comuns a todos os
ordenamentos jurídicos: o direito à vida, à liberdade e ao bem-estar, conceitos
morais que podem servir de subsídios para o reconhecimento dos direitos dos
animais65.
Em Antígona[56], tem-se o que pode ser considerado o primeiro caso de
utilização do Direito Natural, evocando-se os valores morais em favor de uma
pessoa, em situação de abandono e desespero, na iminência de sofrer cabal
punição pelo poder estatal.
Escrita por Sófocles, famoso teatrólogo trágico grego, considerado por alguns
como o melhor dramaturgo clássico, relata o final da família dos Labdácias, e teria
sido apresentada pela primeira vez em 441 a.C., no Teatro Grego em Atenas.
Historicamente, é o primeiro registro do confronto entre o direito natural e o
direito positivo, em que a personagem que ousa questionar o poderio do
governante age movida pela convicção de que o seu direito era o mais válido.
Em diálogo com o algoz de seu irmão e agora dela mesma, Antígona
argumenta a injustiça da decisão emanada por Creonte, figurando como o Estado,
arguindo princípios de caráter permanente, imutáveis:
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[...] nem essas leis são as ditadas entre os homens pela
Justiça [...] e nem me parece que tuas determinações
tivessem força para impor aos mortais até a obrigação de
transgredir normas divinas, não escritas, inevitáveis; não é
de hoje, não é de ontem; é desde os tempos mais remotos
que elas vigem, sem que ninguém possa dizer quando
surgiram...”
Como princípio ético primordial, pode-se indicar a igualdade. Nessa esteira,
se dois seres, o homem e o animal, são suscetíveis a dor e sofrimentos, não há que
se fazerem distinções. O sofrimento terá caráter de igualdade, já que comum a
ambos, como também igualitária deverá ser a defesa da vida ou do bem-estar dos
dois.
Para Miguel Reale[57], “os brocados jurídicos atuam como ideias diretoras para
o operador do Direito, como diretivas de inegável valor prático”. Assim, em se
tratando de igualdade, nas palavras do iminente doutrinador, “ubieadem legis
ratio, ibieadem legis dispositio”, ou seja, “onde a razão da lei é a mesma, igual deve
ser a disposição”.
Dessa forma, tratamento igualitário deve ser dispensado entre homens e
animais, no que se refere à tutela do direito à vida e ao bem estar, em decorrência
de princípios éticos e morais, inevitáveis.
As pesquisas científicas têm mostrado que a diferença em elação aos animais
é apenas de grau, não de essência. Apesar disso a moralidade humana tradicional
continua com o seu viés especista, cujos interesses giram em função da espécie
dominante, afastando os animais do âmbito das considerações éticas.
Ainda que o entendimento de que moral e ética não sejam suficientes para
que se imputem penas rigorosas aos criminosos que agridem ou matam animais,
outros dois fatores não podem ser ignorados:
1)

o de que a ciência possui estudos suficientes para comprovar que os
animais são seres conscientes, sencientes, sofrendo todo tipo de sensações
comuns ao homem: dor, frio, fome, medo etc; e

2)

estudos de diversas entidades e órgãos de segurança pública, conforme
adiante se verá, comprovam que há uma estreita relação entre crueldade
contra animais e outros crimes de grande gravidade, tais como os
604
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cometidos por psicopatas: estupro, estrangulamento, asfixia, violências de
todo o tipo.
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No Brasil, mais precisamente no Estado de São Paulo, órgãos de saúde da
família, defesa ambiental e Polícia Militar vêm confirmando as estatísticas
descobertas em países como os Estados Unidos, especialmente, após a vigência da
Lei Maria da Penha, tendo sido cotejado grande número de casos de violência
doméstica, iniciadas com atos de crueldade contra os animais de família. Os
agressores, a fim de amedrontar as vítimas, começam maltratando o animal da
casa, de forma a intimidar filhos e companheiras, o que será tratado no tópico 5.3.

5.2 Animais, Seres Conscientes
Embora com o avanço das tecnologias, das informações, do aparato científico
de que dispõe e das descobertas sobre as diversas formas de vida com quais divide
a existência, o limitado desenvolvimento intelectual ainda não permitiu ao homem
atentar-se para o fato de que os animais, ainda classificados de irracionais, trazem
em si uma carga genética capaz de possibilitar a muitos a sensibilidade
característica do ser humano.
5

Datam do ano 655, em Roma[58], registros do general Plínio que descrevem as
primeiras aparições de elefantes nos circos da cidade, lutando, inicialmente, entre
si, depois contra touros e, finalmente, contra homens armados.
Em um desses eventos, um elefante foi morto com golpe de azagaia, uma
curta lança de arremesso, tendo sido alvejado abaixo do olho, perfurando-lhe parte
vital da cabeça. Os escritos de Plínio dão conta de que os elefantes presentes na
arena, após a morte do primeiro, tentaram, de todas as formas, derrubar o cercado
onde estavam, provocando grande confusão. Descreve, ainda, o general:
No espetáculo oferecido por Pompeu, todavia, quando
os elefantes perderam qualquer esperança de fugir,
imploraram a compaixão das multidões, em atitudes
impossíveis de descrever, gemendo, como a queixarem-se
de sua sorte funesta. Os assistentes ficaram tão
profundamente comovidos com o espetáculo que,
esquecendo por completo o general [...] se levantaram todos
em lágrimas, lançando sobre Pompeu maldições69 ...”
Percebe-se que, mesmo em tempos bastante remotos, houve quem já
observasse o comportamento de animais, atentando-se para a aguçada percepção
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de alguns, em especial, em momentos de sofrimento, como o caso acima narrado,
que chegou a levar às lágrimas, romanos acostumados a assistir, nos circos da
cidade, a toda sorte de violência e selvageria.
Destes escritos, depreende-se a ideia de que os elefantes tiveram, sim,
consciência do sofrimento que lhes estava sendo imposto ou na iminência de
ocorrer, inclusive, com toda a manifestação descrita, após a morte do primeiro
animal. Se a movimentação das pessoas e os acontecimentos ao redor somente
infligissem aos mesmos somente estresse ou simples perturbação, teriam os
animais se restringido à derrubada dos tapumes, em busca de fugir do local, não
promovendo, porém, as cenas que “imploraram a compaixão das multidões, em
atitudes impossíveis de descrever, gemendo, como a queixarem-se de sua sorte
funesta”.
Com o desenvolvimento das sociedades, e, consequentemente, das pesquisas
científicas, estudos de Academias de Ciências e de grupos ligados à proteção
animal vêm levantando dados que contrariam a ideia de que os animais seriam
meramente seres relegados à categoria de bens, propriedade, coisas semoventes
destinadas à satisfação das necessidades e caprichos humanos.
Pesquisa publicada[59] pela revista americana Proceedings of the National

Academy of Sciences (Procedimentos da Academia Nacional de Ciências), no ano
de 2003, afirma que os chimpanzés têm 99,4% de genes iguais aos do homem,
defendendo que esse grupo estaria habilitado a deixar o gênero pan, onde estão
os macacos, para serem incluídos na categoria homo, composta exclusivamente
pela espécie humana, uma vez que, embora em menor grau, compartilham conosco
todas as características intelectivas e sensoriais.
Mais recentemente, em julho de 2012, foi elaborada a “Declaração de
Cambridge[60]”, assinada por renomados cientistas, participantes de entidades
como MIT, Harvard, Princeton e Instituto Max Planck, principais centros de pesquisa
europeus.
Nesse documento, afirmam que “já existem evidências suficientes para dizer
que alguns mamíferos, aves e até moluscos também possuem as faculdades
neurológicas que geram consciência”.
A “Declaração de Cambridge” é o resultado de pesquisas que vêm sendo
realizadas desde a década de 1980, inclusive, com animais de estimação dos
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próprios cientistas, como Alex, um papagaio morto em 2007, um dos primeiros
nãomamíferos a ter sua consciência estudada.
Alex era capaz de dizer mais de cem palavras, entendia conceitos como
“maior” e
“menor”, conseguia reconhecer cores, relacionava frutas a suas características,
tais como formato e cor.
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O resultado das pesquisas de Cambridge é a confirmação de que a
consciência não é processada em regiões exclusivas do cérebro humano, como se
acreditava.
A ciência defendia a tese de que a consciência era atribuída ao neocórtex[61] –
região do cérebro mais desenvolvida em humanos - e ao córtex[62], também
presente em todos os vertebrados, e ligado a funções complexas como atenção,
memória e percepção. No cérebro humano, o córtex possui uma quantidade maior
de neurônios, o que levava à crença de que a consciência poderia ser gerada
somente nessa área.
5

Entretanto, os neurocientistas, junto a pesquisadores da Universidade do Sul
da Califórnia, comprovaram que a consciência seria gerada por um processo em
rede, envolvendo não apenas essas áreas do cérebro, mas várias delas, também
presentes nos animais, o que leva à tese de que os bichos seriam, também, seres
conscientes.
No início da década de 1980, surgiram os primeiros estudos sobre consciência
nos animais, a partir de experimentos com o “teste do espelho”, em que é avaliada
a capacidade de auto-reconhecimento, um dos primeiros indicativos de
autoconsciência. O teste, criado pelo psicólogo Gordon Gallup, consiste em marcar
um animal com corante e observar suas reações ao perceber partes tingidas em
seu próprio corpo. Bonobos, orcas e porcos passaram pelo teste, apresentando
semelhantes reações indicativas de autoconsciência.
Segundo Peter Singer[63], professor de Bioética na Universidade de Princeton,
nos Estados Unidos, e autor de livros pela defesa dos direitos dos animais, embora
a “Declaração de Cambridge” ainda não tenha surtido uma real influência sobre a
sociedade, apesar de assinada há mais de um ano, foi um marco para a discussão
dos direitos dos animais, pois “trouxe um aval científico para a questão, como um
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consenso. Não existe mais como duvidar que polvos, porcos, gatos e cachorros são
seres conscientes.”
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O filósofo acrescenta que, desde 2009, a União Europeia reconheceu o erro
em tratar animais como “propriedade”, conferindo-lhes o estado jurídico de seres
sencientes, capazes de sofrer, sentir prazer ou felicidade, “o que abre as portas para
os desafios judiciais contra o confinamento e maus-tratos de animais.”
Para o professor, apesar das muitas denúncias, casos de maus-tratos não
costumam ter êxito nos tribunais, já que “quando se fala em direitos dos animais,
tudo o que existe ainda é muito pífio.”
Prevendo mudanças filosóficas e científicas, com implicações sociológicas,
Singer declara que
A conscientização sobre os direitos animais vai se
tornar algo muito corriqueiro, o que fará com que muitas
pessoas diminuam ou até deixem de comer carne. O
consumo de cosméticos, couro e até a compra de animais
de estimação também deve sofrer mudanças. Ainda é cedo
para prever, mas vamos mudar nossa forma de nos
relacionar com eles.”
Os pesquisadores envolvidos nesses recentes estudos afirmam que essas
pesquisas podem endossar os direitos dos animais, uma vez que confirmam
posicionamento há muito tempo defendido por ativistas e ambientalistas. Segundo
Philip Low, do MIT, “a verdade é que sempre foi mais conveniente afirmar que
eles [os animais] não têm consciência. Agora, com novas evidências científicas, a
sociedade vai ter que enfrentar a questão.”
Diante de todos esses indicativos, agora corroborados por pesquisa científica
de renomados institutos e reconhecidos pesquisadores, reforça-se a tese de que a
maioria dos animais tem consciência de sua própria existência, sendo sensíveis à
dor, ao medo, enfim, compartilhando com o homem a capacidade de compreensão
e, em especial, de ser passível de sofrimento.

5.3 Ligação entre Crueldade contra Animais e Outros Crimes
Segundo o Cap. PM. Francisco Nassaro, pesquisa[64] realizada pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo, com base nas ocorrências de maus tratos contra
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animais, atendidas nos anos de 2010, 2011 e 2012, concluiu que significativa
porcentagem das pessoas que cometeram violência contra animais, também foram
responsáveis por outros crimes, em especial, envolvendo violência contra a pessoa.
Esse

resultado serviu para confirmar a aplicação da Teoria
do Link[65], resultante de diversos estudos norte-americanos, configurada pela
relação entre maus-tratos aos animais e violência contra pessoas.
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No ano de 2004, foi realizado, em São Paulo, o “I Simpósio para a Atuação da
Polícia na Repressão aos Crimes contra a Fauna”, que contou com a presença do
pesquisador americano Phil Arkow, uma das principais autoridades no tema.
O simpósio, marco para o reconhecimento da Teoria do Link pela Polícia
Militar do Estado de São Paulo, foi coordenado pelo Fórum Nacional de Proteção
e Defesa Animal (FNPA), com a participação da Polícia Militar Ambiental, da Polícia
Civil, de ONG’s de Proteção e Bem Estar Animal, de Secretários de Segurança
Pública, dentre outras autoridades.
Conforme esclarece Nassaro, em pesquisa específica do governo norteamericano, sobre mulheres vítimas
5 de violência doméstica[66], 71% daquelas que
procuraram abrigos públicos para se proteger, já haviam presenciado os
companheiros tentando ferir ou matar seus animais de estimação.
As pesquisas apontaram, por indicações científicas, que quanto maior o
emprego de violência nos crimes contra pessoas, maior foi aquantidade de atos de
maus tratos aanimais cometidos pelos autores das agressões78.
Para Nassaro,
De acordo com essespesquisadores, há um ciclo que se
inicia com uma pessoa adulta que impinge atos de violência
contra
uma
criança,
jovem
ou
adulto,
do
seurelacionamento familiar, ou comete maus tratos a a
nimais diante dessas pessoas. Isso ocorre porque o
criminoso também foi exposto a essa situação, como vítima
ou testemunha, ainda quando criança ou adolescente.
No final da década de 1980, a Sociedade de Massachusetts para Prevenção
da
Crueldade contra Animais (MSPCA) realizou uma pesquisa[67], denominada
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“Crueldade contra Animais e Outros Crimes”, em tradução livre, que fez a
análise de
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153 criminosos processados entre 1975 e 1986. O resultado revelou que 70%
dos que cometeram crimes de crueldade animal também tinham condenações
criminais por praticarem violência, furtos, uso de drogas e atosde vandalismo.
Os criminosos estudados pela MSPCA, quando comparados a um grupo
comum, apresentaram probabilidade 5 vezes maior de cometerem crimes de
violência contra pessoas.
Segundo Mauro Lantzman[68], veterinário e especialista em comportamento
animal, professor do curso de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo
(PUC-SP), “alguém que maltrata um animal pode fazer o mesmo com seus
parentes mais próximos. Casos de violência contra bichos de estimação podem
esconder agressões dentro de casa”.
Confirmando as pesquisas acima mencionadas, em uma série de entrevistas
realizadas pelo Jornal da Tarde, de São Paulo, Lantzman diz que “há estudos que
relacionam maldades feitas contra animais com casos de psicopatia. Além disso,
alguns bichos têm dificuldade para se recuperar após sofrer uma agressão”.
Para o veterinário,
Já se sabe que quando crianças manifestam algum tipo
de crueldade contra animais isso pode ser um indicativo de
que o indivíduo possa se tornar um psicopata. E tem outra
situação muito delicada: se um cachorro está apanhando em
casa, isso pode ser um indicativo de violência domiciliar.
Uma pessoa que bate em um animal na sua própria casa é
potencialmente um agressor.
Segundo o médico psiquiatra Guido Palomba[69], que trabalhou mais de dez
anos no manicômiode Franco da Rocha - SP, nos indivíduos psicopatas, os
primeiros distúrbios geralmente ocorrem no início da adolescência e incluem,
principalmente, os maus-tratos aos animais.
No Informe Mensal sobre Agravos à Saúde Pública do Estado de São Paulo [70],
de abril de 2005, há o registro de que pesquisas que comprovam a ligação entre a
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violência doméstica e a violência contra os animais de estimação, “servindo como
sinal de alerta para a possível existência da violência contra seres humanos mais
fragilizados no contexto familiar, como mulheres, crianças e idosos”.
acordo com o Informe, há pesquisas do Federal Boreau of
Investigation(FBI), espécie de polícia federal norte-americana, do ano de 1998,
reconhecendo que a crueldade contra os animais é uma característica comum nos
históricos de estupradores e assassinos em série, aparecendo o abuso contra
animais, de forma clara, nas histórias de pessoas com comportamento violento.
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Para a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, conforme se extrai do
Informe Mensal acima citado, “a crueldade contra os animais não deve ser
ignorada, mas encarada como a manifestação da agressividade latente, pois pode
mostrar sinais de um comportamento futuro violento contra humanos”.
De acordo com a Associação Internacional dos Chefes de Polícia83, a partir de
informações passadas durante a apresentação de Phil Arkow, no Simpósio de
Policiais, em 2004, em São Paulo, “quando animais sofrem abusos, as pessoas estão
em perigo. Quando as pessoas sofrem abusos, os animais estão em perigo”.
5

Os dados extraídos da Teoria do Link servem de alerta para incentivar as
autoridades públicas a não deixarem de dar atendimento aos crimes de maustratos aos animais, a fim de que se possa evitar a crueldade comumente infligida
aos animais, bem como o desenrolar de um ciclo de violência, que atingirá,
também, as pessoas próximas aos animais agredidos.
6 O PROJETO DE LEI DO NOVO CÓDIGO PENAL84
As legislações, em sua maioria, surgiram e sofrem alterações a partir das
mudanças da sociedade, sua evolução, novos posicionamentos, indignação frente
a certas condutas humanas.
Com essa evolução social, alguns poucos doutrinadores começaram a
defender os direitos dos animais, tratados pela lei pátria como meros objetos.
Os maus-tratos aos animais eram tipificados de contravenções penais. A partir
da Lei de Crimes Ambientais, abusos e maus-tratos foram alçados à categoria de
crime ambiental.
Contudo, ainda mostra-se frágil essa tutela, carecendo de institutos mais
severos e amplos que possibilitem guarnecer a vida animal, permitindo punição
mais rigorosa para os agentes que submetem os animais a crueldades.
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Para Tagore Trajano85, “é preciso reconhecer que reformas judiciais e
processuais serão fundamentais para o processo de mudança de paradigma
jurídico, a fim de desenvolver um sistema jurídico mais justo e solidário para todas
as espécies.”
Segundo Laerte Levai86, ambientalista e membro do Ministério Público
paulista, “[...] os animais continuam discriminados pelo estigma do malfadado
princípio da insignificância, onde os crimes – se assim considerados -, acabam
caindo na vala comum das condutas de menor potencial ofensivo.”
O promotor questiona o porquê de ainda se fazerem distinções entre homens
e animais, já que o princípio ético fundamental que ampara as leis é a
igualdade,considerando-se que a diferença humana em relação aos animais é
apenas de grau, não de essência.
Para Tagore Trajano[71], “todos os animais devem ter seus interesses debatidos
em juízo, fazendo com que juízes, promotores, advogados e sociedade civil
atribuam aos animais ao menos um direito: o de ser tratado com respeito pelos
humanos, perante o ordenamento jurídico.”
Baseadas nesses entendimentos de doutrinadores,Organizações não
Governamentais Brasileiras vêm utilizando o argumento da ligação entre
violência contra animais e os crimes contra a pessoa para cobrar do Estado o devido
atendimento às ocorrências de maus tratos aos animais, uma vez que, segundo a
Teoria do Link, “quando se punem os maus-tratos aos animais, pode-se evitar
futura violência contra pessoas”.
Parlamentares, sensíveis à causa de defesa da vida animal, têm proposto
projetos de lei tendentes a majorar a punição imposta aos infratores da Lei de
Crimes Ambientais, alegando fragilidade das sanções atuais.
No ano de 2012, foi proposto o Projeto de Lei 3676[72], de autoria do
deputado gaúcho Elizeu Padilha, que pretende instituir o Estatuto dos Animais,
trazendo uma codificação de condutas, procedimentos e punições cabíveis nesses
casos, considerando-se o caráter senciente da maior parte dos animais.
Na justificativa do Projeto de Lei 3676/12, que objetiva criar o Estatuto dos
Animais, o autor esclarece:
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O projeto que ora apresento não se trata de um anseio
aleatório dos protetores sonhadores, nem tampouco traduz
um conflito entre humanos e animais. Trata-se apenas do
reflexo de um dos anseios maiores da sociedade brasileira,
que almeja banir o comportamento violento e cruel
praticado contra os animais.
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O Projeto está tramitando pelas Comissões Temáticas da Casa e, em seguida,
será analisado pelo Plenário da Câmara. Para o deputado, o Estatuto dos Animais
é destinado a garantir a vida e o combate aos maus-tratos e as demais formas de
violência contra animais.
Além da pouca legislação que há para punir o
comportamento de barbárie contra animais, as autoridades
policiais quase nunca instauram o inquérito policial em face
da pena branda. O mesmo ocorre com a atuação do
Ministério Público que trabalha sem estímulo no combate
aos maus-tratos porque sabe que não vai dar em nada. Ou
5
seja, ninguém
será punido, no máximo, o agressor cumprirá
algum dever social imposto na transação penal.
Também no ano de 2012, o Deputado Federal Ricardo Izar protocolou o
Projeto de Lei nº 3.142, cujo condão é ampliar a pena para os crimes de maustratos aos animais. A proposta foi justificada com base nas informações do Disque
Denúncia do Estado de São Paulo, que registrou, em 2011, 265 denúncias, número
mais elevado já registrado no Estado, ensejando, conforme sua posição, a
necessidade de ampliar a pena para coibir essa infração penal.
Em setembro de 2013, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara
dos Deputados[73] aprovou um projeto de lei que endurece a punição para crimes
cometidos contra cães e gatos. A proposta, de autoria do deputado paulista
Ricardo Trípoli, e que ainda deve ser votada pelo plenário, prevê pena de 3 a 5 anos
de reclusão para quem causar a morte de animais domésticos. Em casos de morte
por envenenamento, fogo, asfixia, espancamento, arrastamento, tortura ou outro
meio considerado cruel, a pena pode subir para 6 a 10 anos de prisão.
O texto de Roberto Trípoli foi lido na comissão pelo deputado Márcio
Macêdo, alegando que “o que motivou o aval ao projeto foi o salto no número de
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casos de maus-tratos contra animais domésticos nos últimos anos. A ideia é
aumentar a responsabilidade das pessoas em relação aos seus pets90”.
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Segundo o autor do projeto, a legislação atual é “branda” e não tem se
mostrado eficaz para coibir desse tipo de crime. “A nossa legislação ambiental é
forte, mas a punição (contra maus-tratos a animais domésticos) não é adequada”.
De acordo com Fernanda Medeiros[74], em sua obra “Direito dos Animais”,
por tantos anos de abusos e impunidades no que concerne aos animais, existe a
necessidade de “imperiosa substituição, de forma progressiva, de normas jurídicas
insuficientes, superadas e contraditórias, por uma legislação suficiente e compatível
com a realidade atual sobre a proteção dos animais.”
Entretanto, a principal ferramenta para o combate aos crimes contra os
animais é o Projeto de Lei do novo Código Penal, que abarcará o artigo 32 da Lei
de Crimes Ambientais e tipificará outras condutas.
O Novo Código, caso aprovado, pretende punir com penas que podem
chegar a até seis anos criminosos que utilizam violência contra animais.
Entidades de proteção animal, tais como “Crueldade Nunca Mais” e
“Movimento Nacional de Proteção e Defesa Animal, têm se mobilizado em todo o
país, no sentido de demonstram ao legislador do Novo Código Penal o anseio da
população por maior punição para quem comete crimes contra animais[75].
Desde 2012[76], ativistas vêm acompanhando os trabalhos da Comissão de
Juristas, responsável pelo anteprojeto da reforma do Código Penal. Nesse período,
houve participação de representantes dessas entidades em audiências públicas
ocorridas em São Paulo, Aracaju, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Foram elaborados
documentos, compilando estudos internacionais, e foi feita uma petição online,
contando com mais de 100 mil assinaturas virtuais, além de cerca de 80 mil
assinaturas físicas, encaminhados aos relatores do novo Código.
As penas para algumas condutas podem quadruplicar e, em certos casos, se
somadas, poderão ultrapassar seis anos94.
Para a Procuradora de Justiça do Ministério Público de São Paulo, Luiza Eluf,
membro da Comissão de Juristas para a Reforma do Código Penal,
a aprovação do texto foi um grande avanço, a separação
dos delitos e a possibilidade de somar as penas cominadas,
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podendo ser aplicada a punição de seis anos para quem
maltratar um animal e causar sua morte; equiparou animais a
seres humanos, pois esta é a pena aplicada para homicídio
simples.
Em junho deste ano, o anteprojeto da Reforma do Código Penal foi
apresentado ao
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Senado95, transformando-se no Projeto de Lei 236/12, que deverá tramitar no
Senado e na Câmara Federal, para, então, ser submetido à sanção presidencial. Pelo
editorial relativo à reforma do Código Penal, dentre outros assuntos de extrema
relevância, está “a necessidade de penas mais rigorosas para quem maltratar
animais”.
A pena para maus tratos, hoje de 3 meses a 1 ano de detenção, passará a ser
de 1 a 4 anos de prisão, com agravantes no caso de lesões permanentes ou morte
do animal, podendo chegar ao total de 6 anos, deixando a condição de “menor
potencial ofensivo”, havendo possibilidade de ocasionar a efetiva prisão do
agressor, segundo a procuradora.
5

Omissão de Socorro, abandono e participação ou promoção de rinhas estão
entre as condutas a serem criminalizadas, o que poderá significar prisão para quem
for condenado a, pelo menos, 4 anos e 1 dia, conforme esclarece o relator do
Anteprojeto do Código Penal, Dr. Luiz Carlos dos Santos Gonçalves96.
De acordo com dados obtidos na página do Senado Federal na internet, assim
ficou o texto relativo aos maus-tratos contra animais[77]:
Art. 391. Praticar ato de abuso ou maus-tratos a animais
domésticos, domesticados ou silvestres, nativos ou exóticos:
Pena - prisão, de um a quatro anos.
§ 1° Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência
dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins
didáticos ou
alternativos.

científicos,

quando

existirem

recursos

§ 2° A pena é aumentada de um sexto a um terço se
ocorre lesão grave permanente ou mutilação do animal.
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§ 3º A pena é aumentada de metade se ocorre morte do
animal.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Art. 392. Transportar animal em veículo ou condições
inadequadas, ou que coloquem em risco sua saúde ou
integridade física ou sem a documentação estabelecida por
lei:
Pena – prisão, de um a quatro anos.
Art. 393. Abandonar, em qualquer espaço público ou
privado, animal doméstico, domesticado, silvestre ou em rota
migratória, do qual se detém a propriedade, posse ou guarda,
ou que está sob cuidado, vigilância ou autoridade:
Pena – prisão, de um a quatro anos.
Art. 394. Deixar de prestar assistência ou socorro, quando
possível fazê-lo, sem risco pessoal, a qualquer animal que
esteja em grave e iminente perigo, ou não pedir, nesses casos,
o socorro da autoridade pública:
Pena – prisão, de um a quatro anos.
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço a um
sexto se o crime é cometido por servidor público com
atribuição em matéria ambiental. Art. 395. Promover,
financiar, organizar ou participar de confronto entre animais
de que possa resultar lesão, mutilação ou morte:
Pena – prisão, de dois a seis anos.
§ 1° A pena é aumentada de metade se ocorre lesão
grave permanente ou mutilação do animal.
§ 2º A pena é aumentada do dobro se ocorre morte do
animal.
Há, também, a previsão de aplicação de Medidas Cautelares, passando a
dispor o juiz de catorze alternativas nas condenações de crimes com punição de
até 4 anos de prisão, tais como recolhimento domiciliar, monitoramento eletrônico,
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proibição de ausentar-se da comarca ou do país e comparecimento periódico em
juízo, dentre outras.
Para a Dra. Rosana Vescovi Mortari, ex Delegada de Polícia do Setor de
Proteção aos Animais e Meio Ambiente de Campinas[78],
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Com o aumento dessas penas máximas, que em alguns
casos chegam a mais de seis anos de prisão (levando em
consideração as qualificadoras), referidos crimes deixam de
ser considerados de menor potencial ofensivo, e o autor
poderá ser preso em flagrante delito sem a proteção de uma
série de benefícios oferecidos pela Lei 9099/95.
Segundo esclarece a delegada, “o indivíduo que for pego maltratando um
animal, de acordo com essas mudanças, poderá será preso em flagrante delito”,
havendo a possibilidade de pagamento de fiança, que poderá chegar a cem salários
mínimos, se a pena máxima, atualmente prevista no artigo 32 da Lei 9.605/95,
realmente aumentar para quatro anos de prisão. Conclui a delegada: “Se o animal
vir a óbito devido aos maus-tratos, a pena máxima será de seis anos de prisão e o
5
autor não terá direito à fiança, caso seja preso em flagrante delito".
O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Gilson Dipp[79], presidente da
comissão de juristas que cuida da análise do texto do novo Código, manifesta-se
no sentido de que a incorporação dos crimes ambientais ao anteprojeto do Código
Penal é importante para dar “aos crimes ambientais a dignidade penal que eles
merecem”.
Segundo Dipp, “estão sendo ampliadas as proteções aos animais, inclusive
com aumento de penas”, haja vista que a lei ambiental em vigência no Brasil está
defasada e que a questão ambiental é relevante, pois, além de tudo, está ligada aos
interesses da sociedade. “Nós estamos mostrando a todos que os crimes
ambientais estarão tendo uma dignidade penal muito mais ampla”.
Conforme esclarece Rosana Vescovi[80], caso sejam aumentadas as penas,
conforme previsão do texto de reforma do Código Penal, não mais serão
registrados termos circunstanciados de ocorrências para casos dessa natureza, pois
terão deixado a categoria de “menor potencial ofensivo”, passando a ser
instaurados inquéritos policiais para os crimes de maus-tratos contra animais.
7 CONCLUSÃO
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Os animais domésticos e domesticados convivem com o homem há milênios,
hodiernamente, existindo animais adestrados para trabalhos de segurança e saúde,
cabendo destaque para os animais componentes de regimentos de cavalaria, os
cães de batalhões anti-bombas e os farejadores de drogas, os cães-guia, os
“cãesbombeiros”, que trabalham em serviços de resgate, e, ainda, os que atuam nas
terapias assistidas com animais, em hospitais, asilos e manicômios, no Brasil e no
mundo.
Embora já existissem, desde o século XVIII, movimentos e legislações em favor
dos animais em países como Estados Unidos e Inglaterra, no Brasil, o primeiro
registro de que se tem notícia, no que se refere à proteção animal, é o Código de
Posturas do Município de São Paulo, de 6 de outubro de 1886, que trouxe
dispositivos proibindo aos cocheiros, ferradores e condutores de carroças os maustratos a animais, com a previsão de multa, caso houvesse infração à norma.
Em 1934, foi editado o decreto 24.645, estabelecendo medidas de proteção
aos animais, e dispondo, em seu artigo 1º, que todos os animais existentes no País
são tutelados do Estado, além de prever a assistência em juízo pelos representantes
do Ministério Público e pelas Sociedades Protetoras dos Animais.
Embora estabelecido esse tratamento aos animais no supracitado decreto,
pela legislação civil brasileira, desde o Código Civil de 1916, os animais são
qualificados como coisas, propriedades com movimento próprio, meros bens,
conceituação que se mantém nos dias atuais.
Todavia, norteados pelo Decreto 24.645/34, doutrinadores, ativistas da
proteção animal, promotores e juízes vêm fazendo surgir um posicionamento
doutrinário diferenciado, identificando os animais como “sujeitos de direitos” ou
como “sujeitos com capacidade sui generis”, face suas peculiaridades e pelo fato
de constar a tutela disposta no decreto, prevendo a assistência em juízo para os
animais, o que fundamentaria a nova e pretendida conceituação.
Além do Decreto de 1941, outras normas, como a Lei de Contravenções
Penais, também vieram colaborar com a proteção da vida animal. Entretanto,
somente na Constituição Federal de 1988 é que foi o Estado incumbido da
preservação do meio ambiente, pelo artigo 225, § 1º, VII, visando à proteção da
fauna e da flora, vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica,
que provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. A
disposição constitucional de preservação e tutela do meio ambiente teve origem
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na Conferência de Estocolmo, realizada em 1972, cujo objetivo foi conscientizar os
países participantes da necessidade de se cuidar do meio ambiente, para uso das
presentes e futuras gerações.
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De forma a regulamentar o supracitado artigo constitucional, foi sancionada
a Lei 9.605/98, que trata dos Crimes Ambientais. Pelo artigo 32 da referida lei, foram
incriminadas condutas como ferir, mutilar ou praticar quaisquer atos de maustratos contra animais, incluindo-se os domésticos e os domesticados, com previsão
de detenção, de três meses a um ano, e multa, além do aumento da pena, de um
terço a um sexto, nos casos em que ocorra morte do animal.
Entretanto, em decorrência da Lei 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais,
os crimes cometidos contra animais domésticos e domesticados são tratados nos
Juizados Especiais Criminais, em razão de serem enquadrados na categoria de
“menor potencial ofensivo”, que abrange os ilícitos cuja pena máxima abstrata
não ultrapasse dois anos, nos termos do artigo 61 da mencionada lei.
Assim, em razão de ser o tempo máximo de pena inferior a dois anos, ao
5
agressor de animais é oferecido o benefício da transação penal, nos termos do
artigo 76 da Lei 9.099/95, que consiste em acordo judicial, em que o acusado aceita
a substituição de pena privativa de liberdade pelo cumprimento de medidas
restritivas de direitos, elencadas no artigo 43 do Código Penal, que podem consistir
em prestação pecuniária, prestação de serviços à comunidade, limitações de final
de semana, dentre outras.
Caso não ocorra a transação penal, o procedimento judicial tem andamento,
com o oferecimento da denúncia e consequente realização de audiência de
instrução e julgamento. Julgado culpado, poderá o agressor ser beneficiado pela
suspensão condicional do processo, haja vista o mínimo previsto de pena para a
tipificação do crime ser inferior a um ano.
Durante a suspensão condicional do processo, que pode durar de dois a
quatro anos, o infrator da norma ambiental cumpre medidas restritivas de direitos,
em conformidade com o artigo 43 do Código Penal.
Há entendimento de doutrinadores no sentido de que tais benefícios não
permitem que se alcancem as finalidades da pena, tais como prevenir novos crimes
pelos demais membros da sociedade, reeducar o infrator e retribuir, com a
penalização, o mal causado pelo criminoso.
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Além disso, quando se refere a crimes cometidos contra animais, três fatores
não podem ser desconsiderados pela sociedade e pelo Estado: 1) as questões éticas
e morais; 2) a confirmação, pela ciência, de que a maioria dos animais é senciente,
ou seja, tem consciência e sensibilidade, tais como os humanos; e 3) a relação entre
crueldade contra animais e outros crimes graves.
Com relação aos aspectos morais e éticos, deve-se atentar para a igualdade,
princípio ético primordial. Assim, se dois seres, o homem e o animal, são suscetíveis
à dor e sofrimentos, não há que se fazerem distinções. O sofrimento terá caráter de
igualdade, já que comum a ambos, como também igualitária deverá ser a defesa
da vida ou do bem-estar dos dois.
Sobre o fato de que os animais têm sensibilidade e consciência de si próprios,
não se pode ignorar que sentem medo e dor, além de partilharem de necessidades
fisiológicas idênticas às do homem. Essas informações decorrem de estudos
realizados por renomados institutos de pesquisas, tais como Universidade de
Harvard e de Cambrigde, que resultaram na “Carta de Cambridge”, em que
cientistas atestam o caráter de consciência dos animais, cuja maioria possui córtex
e neocórtex, partes do cérebro responsáveis pelas sensações e sentidos, diferindo
dos humanos, somente em grau, suas percepções e sentimentos.
O terceiro fator que não pode ser desconsiderado quando se trata de
imposição de penas aos que cometem crimes contra animais, reside na estreita
relação, comprovadamente existente, entre crueldade contra animais e outros
crimes graves. Pesquisas realizadas por entidades como a Sociedade Massachusetts
para Prevenção da Crueldade Animal (MSPCA), Federal Boreau of
Investigation (FBI), Associação Internacional dos Chefes de Polícia, Secretaria de
Saúde do Estado de São Paulo e Polícia Militar daquele Estado, indicam que grande
parte dos indivíduos que cometem crimes de crueldade animal também têm
condenações criminais por praticarem violência, furtos, uso de drogas e atosde
vandalismo.
Em torno de 70 % das pessoas que maltratam ou matam animais também são
responsáveis por outros crimes, em especial, envolvendo violência contra a pessoa,
inclusive, no âmbito familiar, ligados à violência doméstica.
Em decorrência desses fatores – morais e éticos; caráter senciente dos animais;
e ligação entre crueldade contra animais e outros crimes -, somados às crescentes
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manifestações pelo aumento de penas para os que cometem crimes dessa natureza,
legisladores têm apresentados projetos de lei tendentes a alterar as penalidades
hoje impostas.
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Ricardo Izar, Roberto Trípoli e Elizeu Padilha são exemplos de deputados que
têm atuado no sentido de aumentar as penas para os maus-tratos contra animais,
tendo este último indicado que seja criado o Estatuto dos Animais, de forma a
compilar as condutas, majorar as penas e aumentar o rigor sobre esses
comportamentos ilícitos.
Está em tramitação no Congresso Nacional o Projeto de Lei do novo Código
Penal, sob número 236/12, que abarcará o artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais e
tipificará outras condutas.
O Novo Código, caso aprovado, pretende punir com penas que podem chegar
a até seis anos criminosos que utilizam violência contra animais, quadruplicando
algumas penalidades.
A prática de abuso ou maus-tratos a animais domésticos e domesticados, que
hoje prevê pena de três meses a5 um ano de detenção e multa, poderá ser alterada
para prisão de um a quatro anos, com aumento de um sexto a um terço, se ocorrer
lesão grave permanente ou mutilação do animal, ou, ainda, aumentada de metade,
se ocasionar a morte do animal.
Aprovadas as mudanças propostas no novo Código Penal, haverá a
possibilidade de ser iniciado inquérito policial, em substituição aos atuais Termos
Circunstanciados de Ocorrência, além de ficar autorizada a efetiva prisão do
criminoso, uma vez que as condutas abarcadas pelo Código deixarão a classificação
de “menor potencial ofensivo”, impedindo benefícios como a transação penal e a
substituição condicional do processo.
Diante de todo o exposto, observa-se a atual tutela conferida aos direitos dos
animais domésticos e domesticados trouxe grandes avanços contra os maus-tratos,
em especial, com a disposição constitucional a respeito.
Todavia, embora a legislação ambiental tipifique as condutas criminalizadoras
e indique a detenção para autores desses crimes, pode-se concluir que a eficácia
da tutela ainda é frágil, haja vista as benesses oferecidas pelos Juizados Especiais
Criminais, não se verificando, na prática, a efetividade da norma em coibir e punir
os autores de crimes contra os animais, o que impossibilita que se alcancem as
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finalidades das penas, quais sejam, de retribuir ao infrator o mal causado; reeducálo,
a fim de que não pratique novamente a conduta; e de prevenir a ocorrência dos
mesmos crimes por outros membros da sociedade, não sendo as penalidades hoje
impostas suficientes à reprovação e prevenção do crime contra animais domésticos
e domesticados.
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(Orientadora
RESUMO: O objetivo deste trabalho é apresentar a aplicação da guarda
compartilhada como a melhor forma de proteger os interesses da criança e do
adolescente e principalmente como uma solução inibidora ao que chamamos de
Alienação parental. Alienação esta que se deriva dos casos de separação, divórcio
ou dissolução de união estável, no qual, como forma de vingança pelo fim do
relacionamento, um dos genitores alienam seus filhos para atingir seu ex-cônjuge,
de forma a criar na mente do menor um pensamento totalmente distorcido da
realidade. Quando a prática reiterada de alienação começa a gerar ao filho atitudes
de rejeição, desprezo, raiva ou5 ódio para com o genitor alienado, fala-se em
síndrome da alienação parental. Observando os altos índices de alienação parental
e os inúmeros danos causados ao desenvolvimento da criança e do adolescente,
vítimas dessa prática, é que o presente artigo vem a buscar e apresentar uma
solução para a preservação da seara familiar.
Palavras Chaves: Guarda compartilhada, Aplicação da Guarda Compartilhada,
Alienação Parental, Síndrome da Alienação Parental
ABSTRACT: The purpose of this paper is to present the application of shared
custody as the best way to protect the interests of children and adolescents, and
especially as an inhibiting solution to what we call parental alienation. This
alienation derives from cases of separation, divorce or dissolution of stable union,
in which, as a form of revenge by the end of the relationship, one of the parents
alienate their children to reach their ex-spouse, in order to create in the mind of the
minor a totally distorted thinking of reality. When the repeated practice of alienation
begins to give the child attitudes of rejection, contempt, anger or hatred towards
the alienated parent, there is talk of parental alienation syndrome. Observing the
high levels of parental alienation and the numerous damages caused to the
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development of the child and adolescent, victims of this practice, is that the present
article comes to seek and present a solution for the preservation of the family crop.
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1.INTRODUÇÃO
Baseado em Leis e estudos bibliográficos, o presente artigo tem por objeto de
estudo o instituto da Guarda Compartilhada como método inibidor da alienação
parental.
Ao passar dos anos o número de separação, divórcio ou dissolução de união
estável, vem aumentando a cada dia mais, e na maioria das vezes esse fim da relação
amorosa vem a ser de maneira conturbada, deixando, entre o antigo casal, marcas
e ressentimentos.
O problema está quando, dessa relação, há descendentes, no qual o genitor
com o seu íntimo ferido, pensando unicamente em satisfazer o seu próprio ego, e
como forma de vingança, tende a usar o filho em comum, como arma para atingir
o genitor alienado, destruindo o convívio familiar entre eles.
Essa prática vem a ser chamada de a alienação parental, alimentando na mente
do menor um pensamento e um sentimento totalmente sem fundamento, trazendo
inúmeros prejuízos ao desenvolvimento da criança e do adolescente, no qual o
dano mais grave é o afastamento do vínculo familiar, desconstituindo as relações
de afeto entre pai/mãe e filho.
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Introduzida no ordenamento brasileiro em 2008, a guarda compartilhada é um
instituto, criado com o objetivo de proporcionar a criança e o adolescente uma vida
saudável, em conjunto com os pais, ou seja, pai e mãe, não havendo exclusividade
em seu exercício, mantendo assim uma relação mais próxima do que se tinha antes
da separação conjugal, evitando o indesejado distanciamento, afinal de contas, pai
e mãe não perde essa condição após o fim do relacionamento amoroso.
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Por fim, o presente artigo irá abordar a guarda compartilhada como o melhor
instituto de guarda, presente no ordenamento jurídico brasileiro, tendente a
prevenir que a síndrome da alienação parental se instale na seara familiar, e
desconstitua as relações familiares.

2.PODER FAMILIAR
Antes de mais nada, há de se entender o que é e qual a importância do Poder
Familiar, para uma melhor compreensão do que vem a seguir.
5

Segundo Silvio Rodrigues, “é o conjunto de direitos e deveres atribuídos aos
pais, em relação a pessoa e aos bens dos filhos não emancipados, tendo em vista a
proteção destes”.
Então o poder familiar pode ser definido como um conjunto de direitos e
obrigações quanto à pessoa e bens do filho menor, visando sua proteção, educação,
tê-lo em sua companhia, atender a suas necessidades, prestar a assistência
necessária a sua sobrevivência e tudo o mais para o seu desenvolvimento pleno, ou
seja, é o dever moral e obrigação jurídica de sustentar, educar e ter o filho em sua
companhia.
Respeitando o princípio da isonomia, não deve haver superioridade do homem
em relação a mulher, e não importando também, o estado civil de quem exerce a
autoridade parental. Desde modo, embora o relacionamento entre os pais acabe,
as relações afetivas dos pais para com os filhos jamais acabará, pois não há o que
se comparar a relação conjugal com a relação parental.
A separação judicial, o divórcio e a dissolução de união estável, faz surgir um
modo diferente de aplicação e exercício do poder familiar.
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De acordo com o art. 1632 do CC:
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“A separação judicial, o divorcio e a dissolução da união
estável não alteram as relações entre pais e filhos senão
quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua
companhia os segundos.”
Desta forma, surgirá o sistema de guarda, seja ela unilateral, onde um fica com
a guarda e o outro com o direito de visitas ou compartilhada quando inexiste o
direito de visitas e compartilham a companhia dos filhos.
O cumprimento dos deveres decorrente do poder familiar fica dificultado
quando a guarda é deferida de forma única para um dos progenitores. Deste modo
a solução mais adequada é a aplicação da guarda compartilhada, mantendo o pai
e mãe com as mesmas responsabilidades que detinham antes da separação, dando
continuidade ao convívio já existente com ambos genitores, evitando uma alteração
no poder familiar, para um melhor desenvolvimento da criança e do adolescente.
Mais adiante, será analisada detalhadamente a guarda compartilhada com o
compartilhamento do exercício do poder familiar, e também como meio inibidor
dos efeitos da alienação parental.

3.ALIENAÇÃO PARENTAL
Um dos temas mais delicados discutido no âmbito do direito de familiar, é a
alienação parental, no qual sua prática vem a ferir, o direito fundamental da criança
à convivência familiar saudável, sendo, ainda, um descumprimento dos deveres
relacionados à autoridade dos pais ou decorrentes de tutela ou guarda.
A alienação parental foi regulada pela Lei n.º 12.318/2010, art. 2º, que define:
“Art. 2º Considera-se ato de alienação parental a interferência
na formação psicológica da criança ou do adolescente
promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou
pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua
autoridade, guarda ou vigilância para que repudie genitor ou
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que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de
vínculos com este”.
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Assim, alienação parental é uma forma de abuso psicológico, identificada como
um conjunto de práticas realizadas por um alienador, capaz de transformar a
consciência da criança, com a intenção de impedir, dificultar ou destruir seus
vínculos com o outro genitor, denominado alienado, de modo que a criança passe
a rejeitá-lo ou odiá-lo, sem que existam motivos reais e concretos que justifiquem
essa condição.
Nos dizeres de Jussara Meirelles:
“Assim, se o filho é manipulado por um dos pais para odiar o
outro, aos poucos, suavemente se infiltrando nas suas ideias,
uma concepção errônea da realidade, essa alienação pode
atingir pontos tão críticos que a vítima do ódio, já em
desvantagem, não consegue revertê-la.”
5 que podem alienar, mas qualquer parente ou
Não são apenas os genitores
outro adulto que tenha responsabilidade pela criança ou adolescente.

A prática revela que os atos de alienação parental normalmente ocorrem
porque uma das partes não aceita o fim do relacionamento amoroso e por conta
da raiva, o ex-cônjuge passa a querer se vingar do antigo parceiro e, para tanto,
utiliza o filho como instrumento de vingança tentando colocá-lo contra o genitor.
O alienante detentor da convivência diária do filho acaba por transferir ao
menor, suas mágoas e frustrações, na tentativa de atingir o outro genitor, o que
com o tempo e a prática reiterada dessas ações de violência emocional, o menor
passa a acreditar que tudo o que lhe foi transmitido seja verdade e aos poucos
começa a perder o respeito, a afeição e a estima que tinha pelo genitor alienado.
O genitor alienante, com o fim do relacionamento e com o seu íntimo ferido,
acaba depositando na criança todas as suas mágoas, desavenças, transformando-a
em objeto de disputa, negociação, pois o genitor alienante confunde a relação
conjugal com a parental.
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Desse modo, o alienador procura excluir o genitor alienado da vida dos filhos
das mais diversas formas, fazendo falsas acusações contra ele e assim implantando
falsas percepções, falsas memórias no inconsciente da criança ou do adolescente.
Fazendo com que pouco a pouco, a boa percepção que a criança e o adolescente
tinham da figura materna ou paterna seja apagada, de forma a causar graves
distúrbios psicológicos no menor, vítima desse abuso emocional e moral.
Esse fato está associado ao desejo de vingança, de ódio nutrido por um dos
genitores pelo seu ex-cônjuge, no qual enxerga que a maneira mais dolorosa de se
atingir o outro é o afastamento do genitor no convívio diário com o filho, de
maneira que o alienador aliena o filho em desfavor do alienado, criando em sua
mente uma imagem desastrosa e desmoralizada do genitor, consolidando com o
tempo a síndrome da alienação parental, o que será analisado a seguir.

4.SÍNDROME DA ALIENAÇÃO PARENTAL
A síndrome de alienação parental, denominada SAP, foi proposta pelo
Psiquiatra Infantil Americano, Richard Gardner em 1985, o qual aduz:
“A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é um distúrbio da
infância que aparece quase no contexto de disputas de
custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a
campanha denegritória contra um dos genitores, uma
campanha feita pela própria criança e que não tenha
nenhuma justificação. Resulta da combinação das instruções
de um genitor (o que faz a “lavagem cerebral, programação,
doutrinação”) e contribuições da própria criança para caluniar
o genitor-alvo. Quando o abuso e/ou a negligência parentais
verdadeiros estão presentes, a animosidade da criança pode
ser justificada, e assim a explicação de Síndrome de Alienação
Parental para a hostilidade da criança não é aplicável.”
O SAP decorre da alienação parental, apesar de não se confundirem, gerando
uma relação de causa e efeito.
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Na alienação parental, há a ação de um dos genitores para desconstituir a
figura parental do outro genitor perante o filho, gerando sentimentos obscuros,
retirando a criança do convívio familiar com o outro genitor.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

Já a Síndrome da Alienação Parental refere-se a conduta do filho diante toda a
alienação parental praticada pelo genitor, ou seja, é a ação de recusar qualquer
relação com o genitor alienado, alimentando desprezo, raiva, ou até ódio pelo
genitor alienado.
A SAP são as sequelas emocionais e comportamentais que decaem sobre a
criança vítima da ação egoísta e individualizada dos seus genitores.
Diante disso, com a ajuda mútua de terapia e do poder judiciário, o genitor
alienado poderá buscar providencias no sentido de resguardar seu relacionamento
com o filho, como a inversão da guarda com o objetivo de promover o
restabelecimento das relações com o filho e salvaguarda-los da pratica
manipuladora do genitor alienante.
5 26 de Agosto de 2010:
Artigo 6º da Lei nº 12.318 de

“Art. 6º Caracterizados atos típicos de alienação parental ou
qualquer conduta que dificulte a convivência de criança ou
adolescente com genitor, em ação autônoma ou incidental, o
juiz poderá, cumulativamente ou não, sem prejuízo da
decorrente responsabilidade civil ou criminal e da ampla
utilização de instrumentos processuais aptos a inibir ou
atenuar seus efeitos, segundo a gravidade do caso:
I - declarar a ocorrência de alienação parental e advertir o
alienador;
II - ampliar o regime de convivência familiar em favor do
genitor alienado;
III - estipular multa ao alienador;
IV - determinar
biopsicossocial;

acompanhamento

psicológico

e/ou
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V - determinar a alteração da guarda para guarda
compartilhada ou sua inversão;
VI - determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou
adolescente;
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VII - declarar a suspensão da autoridade parental.”
No entanto, essa medida é um tanto quanto momentânea, uma vez que a
guarda compartilhada seja a melhor maneira de evitar que a criança ou o
adolescente seja retirado da convivência afetiva de seus pais, impedindo assim o
rompimento do laço familiar.
Modalidade de guarda esta, que será ademais analisada e comparada com
outros institutos de guarda aplicáveis no ordenamento jurídico brasileiro.

5.GUARDA
A Guarda é um instituto derivado da própria autoridade parental exercida pelos
pais, ou seja, é o conjunto de direitos e obrigações entre um menor e seu guardião,
dando todo o amparo necessário para o seu desenvolvimento pessoal e integração
social.
Segundo José Maria Leoni Lopes de Oliveira (1999 p. 35-36),
“A guarda é um dos elementos da autoridade parental,
através do qual uma pessoa, parente ou não, da criança ou do
adolescente, assume a responsabilidade de dispensar-lhe
todos os cuidados próprios da idade e necessários a sua
criação, incluídos, aqui, as condições básicas materiais de
alimentação, moradia, vestuário, saúde, educação, lazer, e as
condições complementares nos aspectos culturais e de
formação educacional, além da assistência espiritual, dentro
dos princípios morais vigentes.”
Art. 33 do estatuto da criança e do adolescente:
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“§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato,
podendo ser deferida, liminar ou incidentalmente, nos
procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por
estrangeiros.”
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O poder familiar, como já dito, trata da relação entre pais e filhos , não vindo a
acabar quando ocorrer a separação, o divórcio ou fim da união estável. Nesses
casos, a única mudança que ocorrerá diz respeito a uma das atribuições do poder
familiar, a guarda, que poderá ser unilateral, alternada ou compartilhada.
O código Civil em seu artigo 1.632, prevê que:
“A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união
estável não alteram as relações entre pais e filhos senão
quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua
companhia os segundos.”
Para a fixação da guarda há de se observar sempre, qual é a melhor forma de
5 ou adolescente, não levando em conta a suposta
atender aos interesses da criança
responsabilidade daquele que teria dado causa ao fim do casamento.
É notório observar que a convivência física direta com os filhos, nos casos de
pais separados, sofrerá mudanças (com visitas marcadas e pré-estabelecidas),
porém as obrigações e os deveres oriundos do poder familiar continuará a ser
exercido conjuntamente.
Em algumas situações, apreciadas pelo magistrado, os filhos podem ser
colocados na guarda de terceiros, mesmo sem haver a suspensão ou extinção do
poder familiar, nos casos dispostos nos artigos 1.635 à 1.638 Código Civil de 2002.
Nestes casos, os pais continuam com sua autoridade parental, embora não tenham
o direito de tê-los em sua companhia e guarda, por decisão judicial.
5.1.TIPOS DE GUARDA
Atualmente, no Brasil, existem três institutos de guarda aplicáveis ao caso
concreto, são elas:
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5.1.1GUARDA ALTERNADA:
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Modalidade de guarda não prevista no Código Civil, sendo de criação
doutrinária e jurisprudencial.
A guarda alternada apesar de confundida com a compartilhada, não se
assemelham, pois aqui existe uma alternância em sua exclusividade, ficando o
menor um período exclusivo com um dos genitores e em seguida o mesmo período
exclusivo com o outro, o que não é bom, pois nessa situação o menor teria duas
residências, não criando uma rotina especifica, sendo prejudicial à saúde e higidez
psíquica deste, tornando confusos certos referenciais importantes na fase inicial de
sua formação, como por exemplo, reconhecer o lugar onde mora, identificar seus
objetos pessoais e interagir mais constantemente com pessoas e locais que
representam seu universo diário.
5.1.2.GUARDA UNILATERAL:
Prevista no parágrafo 1º e 5º do artigo 1.583 do Código Civil Brasileiro, a
guarda unilateral é aquela atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o
substitua.
Há de se entender que a guarda unilateral será atribuída ao genitor que melhor
possa suprir as necessidades do filho, sendo que apenas um dos pais deterá
exclusivamente a guarda do filho, passando estes, a morarem no mesmo domicílio,
enquanto ao outro genitor caberá o direito de visita e de supervisionar os interesses
do filho.
5.1.3.GUARDA COMPARTILHADA:
Neste instituto, não há de se falar em exclusividade em seu exercício, uma vez
que, mesmo morando em tetos separados, tanto o pai quanto a mãe a detém e são
corresponsáveis pela vida dos filhos.
A guarda compartilhada foi introduzida no ordenamento brasileiro graças ao
advento da Lei 11.698 de 2008, que posteriormente foi alterada pela lei 13.058 de
22 de dezembro de 2014 em seus artigos 1.583, 1.584, 1.585 e 1.634, prevendo que
o magistrado deverá priorizar o instituto da guarda compartilhada, exceto quando
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algum dos genitores declarar expressamente o seu desejo de não compartilhar a
guarda da criança ou quando o juiz, de forma justificada, opinar pela unilateralidade
da guarda.
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Essa modalidade foi criada com o objetivo de proporcionar a criança ou o
adolescente uma vida saudável, um desenvolvimento com princípios éticos morais,
psicológicos e sociais, além da educação, lazer e vestuário, em conjunto com os
pais, ou seja, pai e mãe, não havendo exclusividade em seu exercício.
Esse sistema de guarda é o que melhor atende os interesses da criança e do
adolescente, pois ambos genitores participam ativamente da vida e das decisões
que dizem respeito aos filhos, mantendo assim uma relação mais próxima do que
se tinha antes da separação conjugal, evitando o indesejado distanciamento, afinal
de contas, pai e mãe não perde essa condição após o fim do relacionamento
amoroso.
Como expresso no artigo 1.632 do CC/02: “A separação judicial, o divórcio e a
dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto
5
ao direito, que aos primeiros cabe, de trem em sua companhia os segundos.”.
Com a sua fixação, será determinada a residência da criança, e o genitor que
não tem a custódia física exercerá o direito de convivência, por exemplo, com
alternância de finais de semana ou de um ou dois dias na semana.
Rege o artigo 1.589 do Código Civil Brasileiro que:
“O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá
visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar
com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como
fiscalizar sua manutenção e educação”.
Se os genitores não tiverem um acordo em relação à regulamentação das
visitas, o juiz poderá intervir fazendo esta regulamentação, porém, o Código Civil
Brasileiro é basicamente omisso em relação à regulamentação de visitas.
Com isso, o dispositivo do art.1.584 do Código Civil Brasileiro, veio suprir a
necessidade criada pelo caso concreto, que é definir o que é regime de visitas, em
que casos e como pode ser aplicado, com será estudado a seguir.
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Por fim, há de se notar que a melhor modalidade de guarda a ser aplicada,
visando os interesses da criança e do adolescente, é a guarda compartilhada, onde
apesar da separação conjugal dos genitores, o menor não deixa de conviver com
ambos, mantendo assim uma relação sadia e crucial para o seu desenvolvimento.
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6.APLICABILIDADE DA GUARDA COMPARTILHADA NO BRASIL
A guarda compartilhada poderá ser fixada por consenso dos pais em ação
autônoma de separação, divórcio ou dissolução da união estável, ou poderá o Juiz
determiná-la de ofício ou a requerimento do Ministério Público, sempre buscando
garantir, exclusivamente, o interesse do menor, como nos descreve os incisos I e II
do artigo 1.584 do Código Civil Brasileiro :
Art. 1584. A guarda unilateral ou compartilhada poderá ser:
I. Requerida, por consenso pelo pai e pela mãe, ou por
qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio,
de dissolução de união estável ou em medida cautelar;
II. Decretada pelo Juiz, em atenção a necessidades específicas
do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao
convívio deste com o pai e com a mãe.
Esse instituto demonstrou ser plenamente possível a criança ter a sua família
por perto dividindo responsabilidades, dando amor, carinho, atenção e todas as
condições que ela precisar apesar da separação do casal.
Porém, o Magistrado não pode ser legalista ao extremo, devendo sempre
estudar de forma minuciosa o caso concreto para analisar se sua aplicação
acontecerá efetivamente no dia a dia dos pais e da criança, porque senão uma coisa
que é feita para melhorar o relacionamento entre pais e filhos pode acabar
piorando, pois se o casal não tem condições mínimas de convivência diária, a
convivência será tão conflituosa, que ao invés de melhorar acabará por causar
prejuízos muito sérios para a formação do menor.
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Para que essa modalidade de guarda seja aplicada e efetivamente exercida no
dia a dia é fundamental que os genitores tenham diálogo e consenso entre eles de
maneira que possibilite a tomada de decisões em conjunto sobre os interesses da
criança, caso contrário, a guarda deverá ser aplicada na forma unilateral,
ressalvando o direito de visitas ao genitor que não detenha a guarda.
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Ademais, para a criança e o adolescente é de suma importância ter a presença
de seu pai e de sua mãe em seu desenvolvimento, pois o menor é, e sempre será, a
única vítima da história, não podendo ser prejudicado pelas atitudes de seus
genitores.
Com a aplicação do compartilhamento da guarda, cria-se um instrumento de
prevenção a alienação parental, vedando que os conflitos e desarmonia, resultantes
da alienação, venham a distanciar o menor do convívio com um dos seus genitores.
7.GUARDA COMPARTILHADA COMO MÉTODO INIBIDOR DA
ALIENAÇÃO PARENTAL
5 filhos, pressupõem-se o fim da relação conjugal
Quando se fala em guarda dos
entre casais, na qual essa frustração amorosa não pode desconstituir as relações
parentais, não devendo confundir as razões que levaram a separação e muito

menos quem foi o culpado pelo fim da relação conjugal, com a relação de pai/mãe
e filho, mantendo assim, a convivência familiar e buscando e preservando sempre,
o principio do melhor interesse da criança e do adolescente.
O instituto da guarda compartilhada veio com a finalidade de estabelecer
direitos iguais entre homem e mulher em relação à criação de seus filhos, tentando
manter uma relação mais próxima do que se tinha antes da separação, com a
participação ativa de ambos os genitores no dia a dia do menor e nas decisões
sobre a sua vida, resguardando tanto os seus direitos a personalidade, quanto seus
direitos fundamentais.
Esclarece o Professor Caio Mário da Silva Pereira:
“Merece destaque neste momento de redefinição das
responsabilidades materna e paterna a possibilidade de se
pactuar entre os genitores a “guarda compartilhada” como
solução oportuna e coerente na convivência dos pais com os
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filhos na Separação ou Divórcio. Embora a criança tenha o
referencial principal, fica a critério dos pais planejarem a
convivência em suas rotinas quotidianas. [...] esta forma de
guarda incentiva o contínuo acompanhamento de suas vidas
(PEREIRA, 2006, p. 63-67).”
Em sentido oposto segue a alienação parental, com suas práticas reiteradas
realizadas por um dos genitores como forma de “vingança” pelo termino da relação
amorosa, com o objetivo de transformar a consciência da criança, fazendo com que
esta destrua os vínculos afetivos com o genitor alienado, surgindo assim a chamada
Síndrome da Alienação Parental, trazendo prejuízos incalculáveis e irreparáveis ao
desenvolvimento da criança e do adolescente, fazendo-a perder momentos únicos,
crescendo com um pensamento totalmente infundado sobre o genitor alienado.
Essa situação é muito comum acontecer na aguarda unilateral, por exemplo,
que com o seu exercício, os laços dos genitores com seu filho com o tempo vão se
enfraquecendo, pois o genitor, não detentor da guarda, perde o seu poder, dando
espaço para que o detentor da guarda pratique a alienação parental, visando
interesse próprio e não os interesses do menor.
Diante disso, vem a guarda compartilhada, ser o melhor regime encontrado na
legislação brasileira capaz de inibir essa síndrome, atendendo o melhor interesse
da criança e do adolescente, não fazendo-o se sentir dividido, tendo que escolher
entre um ou outro genitor, mantendo assim o convívio igualitário com seus pais,
dando continuidade a rotina familiar que já vinha a existir.
Esse compartilhamento da guarda acaba por enfraquecer os efeitos da
alienação parental, pois com a convivência diária do menor com seus genitores
permitirá a este desfazer as imagens distorcidas implantadas em sua mente,
permitindo que o menor construa seu próprio pensamento e sentimento sobre seus
genitores.
Diante disso pontua Waldyr Grisard Filho:
“Nesse novo paradigma pais e filhos não correm riscos de
perder a intimidade e a ligação potencial. Ele é o plano mais
útil de cuidado e justiça, aos filhos do divórcio, enquanto
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equilibra a necessidade do menor de uma relação
permanente e ininterrupta com seus dois genitores, trazendo
como corolário a limitação dos conflitos parentais contínuos.
Ele recompõe os embasamentos emocionais do menor,
atenuando as marcas negativas de uma separação. Resulta em
um maior compromisso dos pais nas vidas de seus filhos
depois do divórcio (2000, p.113).”
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A guarda compartilhada não vem a beneficiar apenas o menor, pois além de
buscar a preservação do melhor interesse da criança e do adolescente, com já dito,
vem a atender também o melhor interesse dos genitores, existindo uma maior
cooperação nas tarefas, dividindo as responsabilidades das decisões sobre a vida
dos filhos e também os gastos para a manutenção destes.
É claro que ao observar os casos concretos existente em nosso país, notamos
que não é sempre que a guarda compartilhada irá resolver 100% os problemas
existentes na seara familiar e muito menos acabar com o desenvolvimento da
síndrome da alienação parental,
pois a alienação parental não se resume
5
unicamente no afastamento do convívio do filho com um dos genitores, embora
seja esse o objetivo do genitor alienante, a alienação parental tem vários
desdobramentos, devendo ser analisado cada caso pelo juiz competente.
Porém ao analisar todos os institutos de guarda existentes no ordenamento
Brasileiro, chega-se a conclusão que, o que melhor busca a combater, prevenir e
evitar a ocorrência da alienação parental e que proporciona o maior número de
benefícios ao menor é a Guarda Compartilhada, acautelando e preservando o
direito da criança e do adolescente de conviver com seus pais de forma sadia,
permitindo a estes tirar sua próprias conclusões sobre seus genitores e fazendo
com que, para uma efetiva aplicação desse instituto, os pais mantenham entre si ,
uma relação harmônica.
Por fim, é natural que os relacionamentos terminem um dia, ninguém está
obrigado a manter a relação conjugal para o resto da vida, porém não se pode
confundir a relação de marido e mulher com a relação de mãe, pai e filho, não se
extinguindo assim o poder familiar.
Para o melhor funcionamento da guarda compartilhada, é necessário que os
genitores mantenham pelo menos o mínimo de uma relação harmoniosa e
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comunicativa, deixando de lado seus interesses pessoais e se dedicando aos
interesses de seus filhos.
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Assim, é possível observar que a guarda compartilhada, com a convivência
frequente da criança e adolescente com seu pai e sua mãe, tende a prevenir o
aparecimento da alienação parental, deixando o menor livre para tirar suas próprias
conclusões sobre a relação familiar.

8.CONCLUSÃO
O presente artigo buscou discutir e estudar cada tópico narrado, de forma a
apresentar soluções para os conflitos conjugais de forma a não interferirem na
relação parental de pai/mãe e filho, pois como visto este não se extingue pelo
término do outro.
A princípio foi possível analisar o que é, e qual a importância do Poder Familiar,
sendo um dever moral e obrigação jurídica de sustentar, educar e ter o filho em sua
companhia.
Logo mais, no segundo tópico, foi apresentado a alienação parental e suas
consequências, ou seja, a SAP. No qual a sua prática, além de ferir o direito
fundamental da criança à convivência familiar saudável, vem a ser um
descumprimento dos deveres relacionados à autoridade dos pais ou decorrentes
de tutela ou guarda.
Caracterizada como uma forma de abuso psicológico, a alienação parental é
identificada como um conjunto de práticas realizadas por um genitor alienador,
com destruir os vínculos do filho com o outro genitor, passando a instalar na mente
do menor, falsas percepções sobre a realidade, de modo que este passe a rejeitar o
genitor alienado, sem que existam motivos reais e concretos que justifiquem essa
condição.
A SAP é o reflexo da prática da alienação parental, ou seja, são os sentimentos
e as atitudes tomadas pela criança e adolescente mediante a alienação, gerando
inúmeros prejuízos a sua saúde psíquica.
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Nos tópicos seguintes, foi possível estudar o conceito de guarda, suas
modalidades, suas aplicabilidades e destacar, dentre as modalidades apresentadas,
qual é o melhor instituto de guarda a ser seguindo para a preservação do melhor
interesse da criança e do adolescente.
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A guarda resulta do fim da relação conjugal e aplicada para regularizar a posse
de fato da criança e do adolescente, ou seja, um dos genitores ou ambos, assumem
a autoridade parental sob o menor, tendo-o em sua guarda, arcando com um
conjunto de direitos e obrigações para com este.
Atualmente, no Brasil, há três modalidades de guarda aplicáveis ao caso
concreto, sejam elas a guarda unilateral, a guarda alternada e a guarda
compartilhada. Após análise de todas essas modalidades, verifica-se que a guarda
compartilhada, é o melhor instituto a ser aplicado, pois nela preserva-se a relação
de convívio entre o menor e seus genitores, demonstrando ser plenamente possível,
apesar da separação do casal, o menor ter a sua família por perto, dividindo
responsabilidades, dando amor, carinho e atenção, não fazendo-o se sentir dividido,
tendo que escolher entre um ou5 outro genitor, além de permitir ao menor que se
tire suas próprias conclusões a respeito da figura paterna e materna de seus
genitores, diminuindo assim, as chances de que se implante em sua memória, falsas
concepções sobre a realidade, evitando que a alienação parental alastre com as
relações de pai/mãe e filho.
Por fim, é nítido observar que todo relacionamento conjugal esta sujeito a um
fim, porém o que deve ser sempre protegido é o fruto dessa relação, ou seja, a
criança e o adolescente, pois o menor não deve ser tratado como objeto de disputa
e provocações por seus genitores, desde modo, faz-se necessário o
aprofundamento na análise da guarda compartilhada, devendo ser discutida e
preferencialmente aplicada, ao caso concreto, de modo a preservar os interesses da
criança e do adolescente.
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(Orientador)
Resumo: Este artigo científico tem como objetivo fazer uma análise do crime de
feminicídio e demonstrar os altos índices de sua ocorrência no Brasil. Apontandose os desdobramentos do tratamento da legislação e tribunais brasileiros sobre o
tema. O feminicídio é nome dado ao crime de homicídio praticado contra a mulher,
simplesmente por ser mulher, e é um assunto que ainda está sendo descoberto pelo
Poder Judiciário e, também pela população brasileira, uma vez que a população
desconhecia o feminicídio como um crime diferente do homicídio, pelo motive de
este representar um crime de ódio
5 e de discriminação quando se trata de violência
de gênero. A pesquisa do presente trabalho é de caráter bibliográfico, foi realizada
através da leitura, interpretação e análise de doutrinas, bem como de reportagens
e documentos.
Palavras-chave: Mulher. Violência de gênero. Feminicídio. Direitos fundamentais.
Direito Penal.
Abstract: This scientific article aims to make an analysis of the crime of feminicide
and demonstrate the high rates of its occurrence in Brazil. Pointing out the
unfolding of the treatment of Brazilian law and courts on the subject. Femicide is a
name given to the crime of homicide committed against women, simply because it
is a woman, and is a subject that is still being discovered by the Judiciary and also
by the Brazilian population, since the population did not know femicide as a
different crime of homicide, for the reason that it represents a crime of hatred and
discrimination when it comes to gender violence. The research of the present work
is of bibliographical character, was realized through the reading, interpretation and
analysis of doctrines, as well as of reports and documents.
Key words: Feminicide. Woman. Violence. Fundamental rights. Criminal Law.
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SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. 1.1 Tipos de
violência existentes. 2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO FEMINICÍDIO. 3. DEFINIÇÃO DO
TERMO FEMINICIDIO. 3.1 A criação do tipo penal do feminicídio. 4. ESTATÍSTICAS
DE FEMINICÍDIO NO BRASIL. CONCLUSÃO. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS.
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INTRODUÇÃO
O feminicídio é uma expressão criada decorrente de mais uma das várias
formas de violências exercidas contra as mulheres, devido à sociedade atual ainda
ser marcada por desigualdade existente entre os gêneros feminino e masculino,
advindas através de construções históricas, políticas, culturais, econômicas e sociais
discriminatórias. A discriminação entre os gêneros provém do machismo e do
patriarcado, que são duas maneiras culturais nas quais a sociedade colocou a
mulher num grau de inferioridade, subserviência e submissão em relação aos
homens.
A violência contra a mulher pode ocorrer de várias formas e com graus
alternados. A violência existe em todo o mundo e se concretiza como um dos graves
problemas de nossa sociedade, podendo ser realizada de diversas formas e ocorrer
por inúmeros motivos. Neste trabalho, será abordada a violência praticada contra a
mulher, em que, na maioria das vezes, o agressor é o homem, em geral seu parceiro,
namorado, noivo ou marido.
Atualmente a violência contra a mulher se caracteriza como um
problema público, uma vez que toda mulher, independentemente de sua classe
econômica, está sujeita a ser vítima de crime de violência que tem por resultado
graves consequências físicas, psicológicas, e sociais, tais como a depressão, a
incapacidade e o medo, podendo em alguns casos chegar ao suicídio.
Feminicídio é uma palavra nova para uma prática muito antiga, uma vez
que diariamente mulheres morrem vítima de violência no Brasil. As vítimas são
espancadas, estranguladas, estupradas e agredidas brutalmente.
O termo feminicídio começou a ser usado para representar um crime no
Brasil a partir do ano de 2015, pois existe nele uma particularidade especial que será
abordada no presente artigo.
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O principal motivo para o uso da palavra feminicídio é de que o crime é
diferente por si só, devido suas características, uma vez que é um crime de
discriminação, praticado contra uma mulher, motivado pelo fato de ela ser mulher.
Este crime é sempre praticado por um homem, que na maioria dos casos se sente
no direito de praticar tal crime.
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A violência contra a mulher, em seu contexto geral, surge de uma
diferença biológica entre os sexos, construindo socialmente um sistema de
dominação masculina, principalmente no que se refere à divisão social do trabalho,
que atribui um papel ideal para cada um dos dois sexos (BOURDIEU, 2010).
1. A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A história, em sua maior parte, sempre inferiorizou as mulheres e as
colocou em uma posição de subordinação/dominação. Os fatores que
sedimentaram essas condições são questionáveis e envolvem diversas teorias. A
esse sistema de opressão sofrido pelas mulheres denomina-se patriarcado, e nele
os homens exercem uma posição de poder sobre elas e há uma divisão do espaço
5
público/privado, no qual o primeiro pertence aos homens e o segundo as mulheres.
No patriarcado as relações de gênero são desiguais e hierárquicas, mas não
naturalizadas, muitos estudiosos comprovam que os fatores biológicos não
influenciaram para o surgimento desse sistema, apenas para posteriormente
sedimentá-lo. Os dois lados possuem poder, mas de forma desigual. No mínimo
espaço
livre
fornecido
às
mulheres,
no
mundo
prisional
da
subordinação/dominação dos homens sobre elas, as mulheres conseguem impor
resistência (SAFIOTI, 1987).
As relações patriarcais de gênero são marcadas pela supremacia do
homem, pelos direitos sexuais concedidos a eles sobre as mulheres e pela forma
violenta que impõem o controle sobre a vida reprodutiva delas. Existem quatro
mecanismos que reafirmam essa dominação perante essas relações constituídas,
são eles: a violência contra a mulher; o controle sobre o corpo; manutenção da
dependência econômica e a não participação das mulheres nos espaços de poder
que reinventam, reproduzem e dão sustentabilidade a essa prática de opressão.
A formação da sociedade patriarcal influencia diretamente no processo
de construção do sentimento de posse do homem sobre a mulher. A construção
dessa sociedade perpassa por um longo processo histórico, formado por diversos
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momentos, como o registro no primeiro capítulo da Bíblia, Gênesis, e o reforço
direto do atual sistema econômico, o modo de produção capitalista. A instauração
de um novo modo de produção, o capitalista, envolve um grande ônus para certos
setores da população. Na passagem do sistema feudal para o sistema capitalista,
esse ônus social pesou sobre os estamentos inferiores da antiga ordem, que se
constituíram como classes sociais subprivilegiadas. Tornou-se nítida a divisão da
sociedade em classes sociais e a exploração econômica que modificou as relações
sociais, nele os seres humanos, sejam homens ou mulheres, passam a serem
obrigados a venderem a sua força de trabalho como forma de sobrevivência (SILVA,
2011).
A construção da sociedade patriarcal/capitalista e a disseminação da
educação pautada nos padrões patriarcais — machismo, misoginia e sexismo, fez
com que essa dominação levasse ao homem o entendimento de ter direito sobre o
corpo e a vida da mulher, e, quando contrariado, passou a fazer uso da violência
para impor o seu papel. Essa violência marcada ao longo da história é denominada
de violência de gênero. As relações de gênero estão diretamente ligadas ao poder,
já que são relações desiguais, assimétricas e que mantém a mulher subjugada, por
meio do domínio patriarcal, ao homem (COSTA, 2008).
As relações de gênero que surgiram, então, levaram a mulher a uma
condição de subordinação, exploração e dominação perante os homens.
Considerada do lar, as mulheres, desde sempre, foram criadas para aprender a
cuidar de casa, serem amorosas, cuidadosas, serem boas mães, satisfazerem os
homens, entre outras situações, que desenvolveram no homem a postura de macho
alfa, provedor do lar, dono da mulher, e de relações que podem ser expressa nos
seguintes atos: ele manda ela obedece, ele fala ela faz, ele é, e ela é para ele.
A violência contra as mulheres é considerada uma violação aos Direitos
Humanos e um problema grave de saúde. Acontece em todas as classes sociais, em
todas as idades, sendo mais frequente no ambiente domiciliar e na maioria das
vezes impera a lei do silêncio devido a ameaças ou à impressão de impunidade e a
falta de referência sobre onde buscar ajuda, informações e suporte (DECLARAÇÃO
SOBRE A ELIMINAÇÃO DA VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES, 1993)
As conquistas existentes hoje em dia, são resultado de constantes lutas
e muitas mortes. As mulheres foram às ruas e lutaram pelo voto feminino, garantias
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de trabalho, por salários iguais com mesmo valor aos dos homens, melhores
condições de vida e pelo fim da violência.
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Hoje, no século XXI, existem várias políticas de proteção e combate à
violência contra a mulher no Brasil. Diante de diversas iniciativas, uma delas ganhou
maior destaque no país, sendo esta a Lei n° 11.340/06, conhecida como Lei Maria
da Penha, que será abordada com mais detalhes no subcapítulo abaixo. A lei foi
criada depois que uma mulher chamada Maria da Penha, após duas tentativas de
assassinato exercidas por seu marido, deixando-a paraplégica, recorreu a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos, para que o Brasil fosse condenado por
negligência para que assim se conseguisse justiça e a efetivação de uma lei que
viesse a amparar as mulheres vítimas de violência.
1.1 Tipos de violência existentes
A violência de gênero exterioriza-se através de atos violentos praticados
em razão do gênero a qual pertence a vítima. Ocorre que a expressão é adotada
praticamente como sinônimo de violência contra a mulher, já que são elas as
5
maiores vítimas de tais atos.
Abaixo

serão

listados

os

oito

tipos

de

violência

praticados

principalmente contra a mulher.
A violência intrafamiliar consiste em uma ação ou omissão praticada por
um membro da família contra outro membro, causando dano à integridade física
ou psíquica do agredido. O agressor pode ser qualquer membro da família, inclusive
aqueles que exercem a função parental, mas que não possuem poder familiar. Tais
ações que caracterizam esta espécie de violência podem manifestar-se por meio de
negligência, abandono e abusos de ordem física, psicológica ou sexual, sendo este
último o mais comum envolvendo meninas e adolescentes.
A violência doméstica ou familiar abarca outras espécies de violência, tais
como a física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. Tal modalidade vai muito
além da agressão física ou do estupro. Distingue-se da violência intrafamiliar na
medida em que pode ter como vítima ou agressor, uma pessoa estranha ao núcleo
familiar, mas que convive no espaço doméstico, onde comumente ocorre o crime.
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As vítimas deste tipo de violência são majoritariamente mulheres que
encontram nos companheiros, namorados, maridos e afins seus principais algozes.
A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) em seu artigo 5º classifica os tipos de
abuso exercidos contra a mulher:
Art. 5º Para os efeitos desta Lei, configura violência
doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão,
sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou
patrimonial:
I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o
espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem
vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;
II - no âmbito da família, compreendida como a comunidade
formada por indivíduos que são ou se consideram
aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por
vontade expressa;
III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor
conviva
ou
tenha
convivido
com
a
ofendida,
independentemente de coabitação.
Parágrafo único. As relações pessoais enunciadas neste
artigo independem de orientação sexual.
A Lei Maria da Penha é a principal legislação brasileira para
enfrentamento da violência contra a mulher. Esta lei é norma reconhecida pela ONU
como sendo uma das três melhores legislações do mundo no assunto de
enfrentamento à violência de gênero. Referida lei surgiu da história de Maria da
Penha Maia, que foi durante mais de 25 anos vítima de agressão doméstica,
praticada por seu marido, que tentou matá-la por duas vezes, na primeira tentativa
foi atingida por um tiro lhe deixou paraplégica e na segunda vez foi
eletrocutada. Após tais ocorrências, no ano de 1984 a denúncia ao Ministério
Público Estadual foi apresentada, porém somente oito anos depois o agressor foi
condenado, mas devido os recursos jurídicos existentes, o agressor mesmo que
condenado,
conseguiu evitar o cumprimento da pena. Porém,
a
Comissão
Interamericana dos Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos foi
precursora em acatar a denúncia do crime de violência doméstica, resultando na
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prisão do agressor no ano de 2002, que cumpriu pena até 2004, e depois foi posto
em liberdade.
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A Lei ordinária 11.340 foi promulgada em 07/08/2006, e passou a dispor
penas mais severas para o crime de violência contra mulher, aumentando os
mecanismos de proteção às mulheres e alterando o previsto no Código Penal, uma
vez que a lei estabeleceu sobre a permissão do flagrante criminal e a decretação da
prisão preventiva do agressor. Do mesmo modo, extinguiu as penas pecuniárias
existentes que estabeleciam como cumprimento de pena a entrega de cestas
básicas ou pagamento de multas. A pena máxima prevista para o crime também foi
aumentada de um para três anos de detenção. Referida lei, estabeleceu ainda que
os órgãos públicos devem contar com juízes capacitados e uma rede de apoio
formada por assistentes sociais, psicólogos, profissionais da saúde, trabalho,
educação e habitação.
A lei foi criada com o intuito de coibir, prevenir e erradicar a violência
doméstica e familiar contra a mulher, assegurando sua integridade física, sexual,
psíquica, moral e patrimonial, ou5 seja, evitando a prática da violência de gênero. A
lei dispõe sobre regras e procedimentos próprios para investigar, apurar e julgar os
crimes de violência contra a mulher no próprio convívio familiar.
De acordo com Campos:
Em análise à Lei 11.340/06, observamos que a mesma detém
consideráveis repercussões no âmbito jurídico, criando
trâmite inovador de garantia, decorrentes dos acréscimos
efetivados no campo do Direito Penal, do Processo Penal, da
Execução Penal, do Direito Civil, do Processo Civil, do Direito
Administrativo, do Direito Trabalhista e do Previdenciário,
tudo isso para maximizar a ordem jurídica no que se refere à
integração sistêmica de benefícios assistenciais e de proteção,
buscando, sempre a devida concreção dos direitos e garantias
fundamentais, na máxima constitucional do princípio da
inafastabilidade (CAMPOS, 2012, p. 145).
Apesar de a lei ter criado várias formas de prevenção para o crime, além
das penas mais severas, observa-se que a mesma não estava mais sendo efetiva
para a não ocorrência de violência contra as mulheres, devido à quantidade de
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crimes que continuaram ocorrendo, dessa forma, foi necessário à criação do crime
de feminicídio, através do novo tipo penal previsto no Código Penal.
A violência física é caracterizada por qualquer conduta que ofenda a
saúde corporal de outrem ou a integridade física. Quando praticada contra a
mulher, em especial em um contexto de violência doméstica, se manifesta de
múltiplas formas: tapas, empurrões, socos, chutes, cortes, queimaduras,
estrangulamento, lesões por armas de fogo. São considerados também violência
física a tentativa de arremessar objetos, com a intenção de machucar, sacudir e
segurar com força uma mulher.
A violência psicológica/moral consiste em qualquer ação ou omissão que
implique prejuízo à saúde psíquica da mulher. Sendo assim, inclui-se nesta
categoria qualquer conduta que lhe cause dano emocional, diminuição da
autoestima e prejuízo ao pleno desenvolvimento, bem como vise controlar ou
degradar suas ações, crenças, comportamentos, e decisões utilizando-se de
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento social, vigilância
constante, insulto, chantagem, ridicularização, exploração, perseguição contumaz
ou privação da liberdade.
Falar sobre a vida do casal para terceiros é considerado também uma
forma de violência moral, bem como divulgar fotos íntimas do casal ou só da mulher
nas redes sociais como forma de vingança.
A violência psicológica, que também é chamada de bullying, é um dos
tipos mais comuns de violência contra a mulher e pode ocorrer no meio familiar,
no meio de trabalho, no meio escolar e em qualquer lugar. A conduta que causar
danos psicológicos, à autoestima da mulher ou à sua saúde mental, é considerada
violência psicológica.
A violência sexual se manifesta por meio de qualquer ação que
constranja a mulher para presenciar, manter ou participar de relação sexual não
desejada, seja através de ameaça, intimidação, manipulação, chantagem, uso da
força ou qualquer outro meio que reduza ou anule sua vontade pessoal. Também
há violência sexual quando se pratica ação que induza a mulher a comercializar ou
utilizar sua sexualidade; que a impeça de usar métodos contraceptivos de qualquer
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espécie; ou quando limite ou anule a mulher no exercício de seus direitos sexuais e
reprodutivos.
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A violência sexual não se limita apenas ao estupro, ela se inicia desde o
pensamento machista de que o homem tem o domínio sobre a mulher e seu corpo.
São considerados atos de violência sexual a proibição de uso de métodos
contraceptivos, como por exemplo, quando o homem se nega a usar preservativo
ou quando a mulher é obrigada a praticar atos sexuais dos quais ela não gosta; a
obrigação de realizar o ato sexual sem consentimento; os abusos que mulheres
sofrem diariamente, como a chamada encoxada nos elevadores e em transportes
públicos; as passadas de mão nas pernas, na bunda, nos seios e até mesmo em suas
regiões íntimas, bem como comentários sexuais indesejados, que são considerados
violência sexual exercida de forma verbal. O crime de pedofilia, exploração do
corpo, tráfico sexual, exploração da sexualidade de crianças e adolescentes também
são consideradas como violência sexual. Da mesma forma, obrigar uma mulher a
abortar também é outra forma de abuso.
A violência institucional
5 é praticada por agentes de órgãos privados ou
públicos que no exercício de suas funções, os quais, por atos ou omissões, se
recusam a proteger ou negam atendimento às mulheres vítimas de outros tipos de
violência. De modo geral, isso ocorre em razão do descrédito dado aos relatos das
mulheres vítimas de abusos físicos, sexuais ou psíquicos que, não raro, acabam por
causar danos irreparáveis à saúde e ao psicológico destas e nos casos mais graves,
ceifam-lhe a vida.
A violência institucional considera dois tipos de vítima pelos profissionais
da área de segurança, a vítima ideal (mulheres casadas, com filhos, recatadas) e a
vítima duvidosa (não é casada, usa roupas curtas, é independente, foi vítima porque
mereceu).
A violência patrimonial é aquela em que há retenção, subtração,
destruição total ou parcial dos objetos, documentos pessoais, instrumentos de
trabalho, bens ou recursos econômicos da mulher, de modo a impedir o pleno
exercício de sua autonomia. Encaixa-se na definição de violência patrimonial a
destruição dos bens materiais ou destruição de objetos de uso pessoal da mulher;
a divisão de bens que privilegia ao cônjuge homem; o controle sobre o dinheiro e
os gastos da mulher; o não pagamento de pensão quando a mulher tem direito;
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bem como a proibição de que a mulher trabalhe e a ocultação de ganhos e bens
do cônjuge homem.
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2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO FEMINICÍDIO
A violência contra a mulher não é um problema atual, as mulheres
convivem com isso desde os primórdios. Essa valorização do masculino a quais as
mulheres são submetidas é algo que ultrapassa décadas e, atualmente, mesmo com
tantas políticas voltadas para a igualdade e coibição, prevenção e punição do ato
da violência, vivenciamos, ainda diariamente, várias denúncias e os números de
mulheres que sofrem algum tipo de violência não diminui.
Segundo Madeira; Costa:
A violência contra mulher é determinada por aspectos sociais
e culturais que definem e legitimam lugares, direitos, deveres
e papéis diferenciados para mulheres e homens, embasando
a desigualdade de gênero presente historicamente na
sociedade contemporânea. (MADEIRA; COSTA, 2012, p.87).
Essa subordinação da mulher ao homem já faz parte de sua criação, em
que a mulher é tratada como se não tivesse voz, aceitando seu destino e se
submetendo ao silêncio diante das atitudes irregulares do marido.
Safiotti aduz:
A violência masculina contra a mulher atravessa toda a
sociedade, estando presente em todas as classes sociais. Não
importa se um Zé ninguém mate sua mulher com um
machado, enquanto Doca Street assassinou barbaramente
Ângela Diniz, usando um revólver. O resultado objetivo é o
mesmo: o homicídio de mulheres por seus companheiros.
(SAFIOTTI, 1987, p.55)
Adeodato afirma que:
Violência contra a mulher é um problema social e de saúde
pública, que consiste num fenômeno mundial que não
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respeita fronteiras de classe social, raça/ etnia, religião, idade
e grau de escolaridade. Atualmente, e em geral não importa
o status da mulher, o locusda violência continua sendo gerado
no âmbito familiar, sendo que a chance de a mulher ser
agredida pelo pai de seus filhos, ex-marido, ou atual
companheiro, é muitas vezes maior do que o de sofrer alguma
violência por estranhos. (ADEODATO, 2005, p.109)
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A violência do homem contra mulher deixou a muito tempo de ser um
problema privado, hoje em dia é um problema público com medidas estatais
voltadas para a prevenção e assistência das vítimas, punindo o agressor.
A violência contra a mulher tem seu início com uma cena favorável para
que o ato seja cometido, que pode se caracterizar como um confronto inicial entre
o homem e a mulher.
Diante de inúmeros registros de crimes contra a mulher, as mulheres
iniciaram uma luta, chamada feminismo, onde buscam movimentar as mulheres a
5
respeito de sua realidade, pois a mulher precisa se conscientizar e se posicionar na
luta contra as injustiças. Sendo assim, o movimento feminista vem lutar contra as
desigualdades entre homens e mulheres, buscando uma sociedade igualitária para
todos.
Após a criação da lei Maria da Penha no ano de 2006, a violência contra
a mulher passou a ser tratada com mais rigor e o agressor passa a receber a devida
punição, passando mais confiança para a vítima no ato da denúncia.
Entretanto, mesmo com a lei entrando em vigor e com a criação de
políticas que ajudem no enfrentamento a violência contra a mulher, o número de
mulheres que sofre ou já sofreram algum tipo de violência ainda é alarmante. Por
essas razões, se fez necessário a criação de um tipo penal especifico para abordar
a questão da violência contra a mulher, criando-se assim, a tipificação do crime de
feminicídio.
A palavra feminicídio vem do termo femicídio, que foi criado no ano de
1976, pela socióloga sul-africana Diana Russell durante um simpósio chamado
Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, realizado em Bruxelas, na Bélgica.
O termo é oriundo da ideia de que a palavra homicídio tem um conceito geral e
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que seria necessário criar uma definição própria e específica para mulheres
utilizando a palavra "fêmea". Dessa forma, o homicídio de mulheres/fêmeas é
femicídio.
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A palavra fêmea foi escolhida ao invés da palavra mulher uma vez que o
femicídio é cometido também contra crianças e idosas. A análise tinha um viés
sociológico e, naquela época, ainda não havia atingido o âmbito da lei.
No ano de 1992, Diana escreveu o livro "Femicídio: a Política de Matar
Mulheres". Referida obra inspirou a antropóloga e ex-deputada mexicana Marcela
Lagarde a criar uma mobilização contra assassinatos de mulheres no país do
México. Mas Marcela modificou o termo ao dizer que ao traduzir para o espanhol,
a palavra perdia a força e propôs o uso de feminicídio. O Brasil também adotou essa
versão do termo.
As providências do Estado brasileiro para a promoção e proteção das
mulheres são contemporâneas das de outros países na América Latina, onde,
atualmente, 14 países possuem legislação que reconhecem o feminicídio como
crime, além do Brasil (MACHADO et al., 2015)
3. DEFINIÇÃO DO TERMO FEMINICIDIO
Feminicídio é uma palavra que define o homicídio de mulheres
como crime hediondo quando envolve menosprezo ou discriminação à condição
de mulher, além de violência doméstica e familiar.
Feminicídio é o homicídio doloso praticado contra a mulher por “razões
da condição de sexo feminino”, ou seja, desprezando, desconsiderando,
discriminalizando a dignidade da vítima enquanto mulher, como se as pessoas do
sexo feminino tivessem menos direitos do que as pessoas do sexo masculino.
O conceito de feminicídio como crime de ódio, surgiu na década de 1970
com o fim de reconhecer e dar visibilidade à discriminação, desigualdade, opressão,
e violência sistemática contra as mulheres, que, por diversas vezes terminava com
morte. Essa forma de assassinato não constitui um evento isolado, mas faz parte de
um processo contínuo de violências, originário da misoginia existente que
caracteriza e incentiva o uso de violência extrema contra as mulheres.
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De acordo com o Atlas da Violência (2015), os dados apresentados sobre
violência contra a mulher e feminicídio revelam um quadro grave, e indicam
também que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Na maioria dos
casos existentes, até chegar a ser vítima de uma violência fatal, essa mulher
anteriormente é vítima de uma série de outras violências de gênero, como bem
especifica a Lei Maria da Penha. A violência psicológica, patrimonial, física ou sexual,
que ultimamente tem tido um agravamento crescente, e que por muitas vezes,
antecede o desfecho fatal que é a morte. O autor do crime, na maioria das vezes, o
homem, não comete apenas um tipo de violência contra a vítima, o mesmo inicia
uma série de praticadas reiteradas que por fim, após um certo período de tempo,
acabam terminando em morte.
3.1 A criação do tipo penal do feminicídio
O feminicídio como fenômeno social se encontra presente em todas as
sociedades, atingindo proporções significativas da população feminina em todo o
mundo.
5

A tipificação do feminicídio como crime de gênero se fez necessária por
estar diretamente ligada à violência de gênero e por ser um crime passível de ser
evitado, principalmente às vítimas de violência doméstica, que podem ter suporte
imediato e seus agressores punidos conforme prevê a lei.
A Lei de Feminicídio foi criada a partir de uma recomendação da
Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre Violência contra a Mulher (CPMIVCM) que investigou a violência contra as mulheres nos Estados brasileiros, de
março de 2012 a julho de 2013, a Comissão teve “a finalidade de investigar a
situação da violência contra a mulher no Brasil e apurar denúncias de omissão por
parte do poder público com relação à aplicação de instrumentos instituídos em lei
para proteger as mulheres em situação de violência” (BRASIL, 2013)
O artigo 121, que define homicídio no Código Penal, foi modificado pela
Lei n°13.104/2015 e teve o crime de feminicídio inserido como um tipo penal
qualificador, ou seja, como um agravante ao crime.
A lei define feminicídio como “o assassinato de uma mulher cometido
por razões da condição de sexo feminino” e a pena prevista para o homicídio
qualificado é de reclusão de 12 a 30 anos.
667
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/?artigos&ver=2.592001

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 907 de 25/05/2019 (ano XI) ISSN - 1984-0454

O crime de feminicídio está disposto no Artigo 121, inciso VI, § 2 o-A do
Código Penal Brasileiro.
Homicídio simples
Art. 121. Matar alguém:
Pena - reclusão, de seis a vinte anos.
Homicídio qualificado
§ 2° Se o homicídio é cometido:
Feminicídio
VI - contra a mulher por razões da condição de sexo
feminino:
Pena - reclusão, de doze a trinta anos.
§ 2o-A Considera-se que há razões de condição de sexo
feminino quando o crime envolve:
I - violência doméstica e familiar;
II - menosprezo ou discriminação à condição de mulher.
§ 7o A pena do feminicídio é aumentada de 1/3 (um terço) até
a metade se o crime for praticado:
I - durante a gestação ou nos 3 (três) meses posteriores ao
parto;
II - contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60
(sessenta) anos ou com deficiência;
III - na presença de descendente ou de ascendente da
vítima.
O crime de feminicídio está inserido na lista de crimes hediondos por
tratar-se de uma circunstância qualificadora do homicídio. Crime hediondo é
aquele que é praticado com violência extrema e/ou que causa repulsa.
O termo hediondo é usado para caracterizar crimes que são encarados
de maneira ainda mais negativa pelo Estado e tem um quê ainda mais cruel do que
os demais, e por essa razão possuem penas mais severas. A designação ser
hediondo não descreve apenas um crime específico que seja considerado horrível
e de elevada gravidade.
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Os crimes hediondos são os mais cruéis, portanto não são suscetíveis de
graça, indulto ou anistia, bem como neste crime não pode ser estabelecida uma
fiança.
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A qualificadora do feminicídio é de natureza subjetiva, isto é, está
relacionada com a esfera interna do agente, ou seja, as razões de condição de
sexo feminino. Ademais, não se trata de qualificadora objetiva porque nada tem a
ver com o meio ou modo de execução.
Por se tratar de norma qualificadora subjetiva, havendo concurso de
pessoas, essa qualificadora não se comunica aos demais coautores ou partícipes,
exceto se eles também tiverem a mesma motivação. Ex: Caetano deseja matar sua
esposa (Madalena) e, para tanto, contrata o pistoleiro profissional Paulo, que não
se importa com os motivos do mandante, já que seu intuito é apenas lucrar com
a execução; Caetano responderá pelo crime de feminicídio (art. 121, § 2º, VI) e
Paulo por homicídio qualificado mediante pagamento (art. 121, § 2º, I); a
qualificadora do feminicídio não se estende ao executor, de acordo com o
artigo 30 do Código Penal Brasileiro.
5
Circunstâncias incomunicáveis
Art. 30 - Não se comunicam as circunstâncias e as condições
de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime.
Há circunstâncias em que a pena do feminicídio pode ser aumentada em
1/3, de acordo com o §7º do Artigo 121 do Código Penal. As situações agravantes
se dão quando o feminicídio é realizado:
Durante a gestação ou nos três primeiros meses posteriores ao parto;
Contra menor de 14 anos ou maior de 60 anos de idade;
Contra uma mulher com deficiência;
Na presença de ascendentes ou descendentes da vítima.
A Lei n.º 13.104/2015 entrou em vigor no dia 10/03/2015, de forma que
após essa data, quem praticar o crime de homicídio contra mulher por razões da
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condição de sexo feminino responderá pelo crime de feminicídio, ou seja,
homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, § 2º, VI, do Código Penal.
A Lei n.º 13.104/2015 é mais gravosa e, por este motivo não possui
efeito retroativo, dessa forma, quem cometeu homicídio contra mulher por razões
da condição de sexo feminino até a data de 09/03/2015, não responderá pelo
crime de feminicídio, mas sim de homicídio.
Insta salientar que o crime de feminicídio não define o assassinato de
todas as mulheres que morrem. Por exemplo, se uma mulher que foi morta após
um roubo, ela foi vítima de um crime de latrocínio; já uma mulher que sofria
ameaças de um ex-companheiro e depois foi morta por ele, é uma vítima de
feminicídio, pois neste caso envolveu discriminação à condição de mulher.
4. ESTATÍSTICAS DE FEMINICÍDIO NO BRASIL
Um estudo realizado pelo G1 considerando os dados oficiais dos estados
relativos ao ano de 2017 demonstra que doze mulheres são assassinadas, em
média, todos os dias no Brasil. Todos os dados do referido estudo foram solicitados
pelo G1 através do disposto e previsto na Lei de Acesso à Informação.
No ano de 2016 foram registrados 4.201 homicídios, e 812 foram
feminicídios. Já em 2017 foram praticados 4.473 homicídios dolosos. Deste número,
946 casos foram de feminicídios, casos de mulheres mortas em crimes de ódio
motivados pela condição de gênero. Dessa forma, verifica-se que de um ano para
o outro houve um aumento de 6,5% no número de casos de feminicídios.
De acordo com o estudo, no ano de 2015, 11 estados não registraram
dados de feminicídios. Porém no ano de 2017, somente três estados ainda não
tinham casos contabilizados, demonstrando assim mais uma vez, o grande aumento
nos casos de feminicídio.
O estado do Rio Grande do Norte é o que teve o maior índice de
homicídios contra mulheres, de acordo com a pesquisa, de um total de 100 mil
mulheres, 8,4 delas foi vítima de homicídio, é o estado que tem o maior índice de
assassinatos de mulheres no geral.
O estado do Mato Grosso é o estado com a maior taxa de feminicídio
em 2017, foram quase 5 casos a cada 100 mil mulheres.
Em Roraima, sem casos de feminicídio registrados oficialmente pelas
autoridades em 2017, tem a menor taxa do país.
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O estado de São Paulo aparece na última posição no caso de homicídios
contra mulheres em geral.
O Ministério dos Direitos Humanos (MDH) divulgou o balanço do Ligue
180 – Central de Atendimento à Mulher, com dados referentes ao período de janeiro
a julho de 2018. No período de janeiro a julho de 2018, o Ligue 180 registrou 27
feminicídios, 51 homicídios, 547 tentativas de feminicídios e 118 tentativas de
homicídios.
Neste período, os relatos de violência chegaram a 79.661, sendo os
maiores números referentes à violência física (37.396) e violência psicológica
(26.527). Entre todos os relatos de violência, 63.116 foram classificados como
violência doméstica.
CONCLUSÃO
A violência contra a mulher continua sendo exercida ao longo dos anos,
apesar dos grandes avanços adquiridos no âmbito legislativo, devido ao fenômeno
histórico e cultural da sociedade em ser machista.
Observa-se que mesmo
em dias atuais, os modelos familiares
5
repercutem uma hierarquia entre seus componentes, de modo que o homem é
sempre o provedor do lar, aquele que sustenta financeiramente a casa, e a mulher
possui o papel de ser dona de casa e educadora dos filhos, mesmo que ainda
trabalhe fora e tenha sua própria renda.
Dessa maneira, ao se analisar o viés social e cultural atual, verifica-se que
a violência contra a mulher ainda é vista como algo natural, normal e banalizado
socialmente, seja no ambiente doméstico ou em qualquer outro. Infelizmente é uma
prática considerada comum. Apesar de todas as evoluções jurídicas e sociais, não
há uma desconstrução concreta dos papéis impostos pela sociedade para cada um
dos gêneros.
O Estado ao abster-se de buscar uma conscientização social como
principal forma de prevenção da violência, acaba por permitir que a violência
continue se propagando ao longo dos anos.
Sendo assim, a violência contra a mulher que se perpetua ao longo dos
anos, é um problema de Estado e uma grave violação aos direitos humanos. Apesar
da notoriedade e atenção jurídica e social voltada para o tema, os números de casos
de feminicídios registrados ainda são estarrecedores, e o pior, é que grande parte
dos casos de violência contra a mulher sequer chegam a ser registrados.
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Mais do que criar uma lei punitiva, é preciso conscientizar e ensinar a
sociedade que ainda insiste em viver nos moldes de um século passado de que as
coisas mudaram. É preciso desconstruir esse sistema patriarcal fundado na ideia de
que homens são sujeitos de direitos, e mulheres apenas de deveres. É necessária a
discussão e o debate sobre os gêneros, não só dentro das famílias, mas também
nas escolas, através da mídia e por onde mais for possível para que referida
informação chegue ao alcance e conscientize a todos.
Quando as bases estruturais de uma sociedade puderem inserir uma
educação familiar e educacional com igualdade entre os gêneros e o Estado
perceber que é sua função exercer esse papel, que mulheres receberão o respeito
a que tem direito e fazem jus, além de ter o mínimo de dignidade em todos os
ambientes em que se encontrarem.
Dessa forma, frisa-se mais uma vez a importância da criação de políticas
públicas com a finalidade de prevenir à violência contra a mulher e a necessidade
da atenção estatal para uma reeducação social que vise ressocializar homens e
mulheres, para que convivam com igualdade, de forma que a punibilidade não seja
a única alternativa para a prevenção desse tipo de violência.
Como um dos resultados das diversas lutas existentes por justiça de
gênero, a criminalização do feminicídio é importantíssima como um dos meios
garantidores da efetivação da igualdade e da dignidade da pessoa humana entre
todos. Por essa razão, a especialização da legislação demonstra uma luta pela
erradicação da violência e a inserção do feminicídio como uma política de Estado,
pois a morte dessas mulheres vítimas decorrente de violência de gênero e
discriminação, afronta a consolidação dos direitos humanos.
É necessário ainda que a violência contra a mulher seja entendida como
um fenômeno social e público. Dessa forma, é necessário que haja investimento
de recursos políticos, financeiros e intelectuais em seu enfrentamento. É preciso
reconhecer sua capacidade de manutenção de privilégios e das relações de poder,
sua manutenção gera uma sociedade doente, violenta, permissiva e abusiva.
As mulheres só querem o direito de ir e vir, a justiça social, a liberdade,
ao seu próprio corpo, aos direitos iguais, a equidade de gênero e viver sem
violência.
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