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É certo que, com o advento da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais –
Lei 13.709/2018), praticamente todas as empresas têm que se adaptar ao previsto na Lei,
com relação à proteção de dados pessoais.
Todavia, alguns dos setores em específico, como o setor da Saúde, acabam tendo
uma maior complexidade nessa adaptação.
DADOS PESSOAIS SENSÍVEIS – SAÚDE

Com efeito, essa maior complexidade se dá por alguns fatores, e, dentre eles, vale
destacar, inicialmente, o fato de que os dados referentes à saúde dos indivíduos são
considerados dados pessoais sensíveis.
Alguns tipos de dados pessoais são considerados sensíveis, porque, em suma,
tratam-se de dados que tem capacidade para gerar discriminação ou tratamento
diferenciado, como origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à
saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico.
Dessa forma, um dos principais fatores que acabam tornando a adaptação das
empresas do setor da saúde à LGPD mais complicada, é o fato de que os dados pessoais
sensíveis têm suas hipóteses de tratamento mais restritas.
Sendo assim, e destacando-se que os dados referentes à saúde dos indivíduos,
além dos dados genéticos e biométricos são considerados sensíveis, há uma maior
complexidade no enquadramento legal da hipótese de tratamento.
Clínicas de pequeno e médio porte, Operadoras de Planos de Saúde e Hospitais
Nesse sentido, é muito importante que as empresas do setor da saúde, desde
clínicas de pequeno e médio porte, a grandes operadoras de planos de saúde e hospitais,
definam quais são as hipóteses de tratamento de dados que mais sejam adequadas para
o caso concreto.
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Por exemplo, o consentimento, apesar de ser uma das hipóteses legais de
tratamento, não é a hipótese mais adequada para todas as situações, tendo em vista que
o titular pode revogar este consentimento a qualquer momento.
Dessa forma, faz-se necessário ter em mente que a adequação à LGPD das
empresas do setor da saúde deve ser muito bem estruturada, de forma estratégica, para
que, futuramente, não ocorram imprevistos que gerem prejuízos às empresas, sejam
decorrentes de sanções administrativas, ou judiciais ou, até mesmo, comerciais.
Outro dos principais fatores que geram maior complexidade à adequação da LGPD
– Lei Geral de Proteção de Dados no setor da saúde, é o fato de que os mecanismos de
segurança que protegem os dados tratados pelas empresas terão que ser capazes de,
efetivamente, proteger esses dados.
Nesse sentido, é necessário investimento em mecanismos de defesa de ponta, bem
como em profissionais que realmente saibam como proteger sistemas e bancos de dados,
para que não sofram ataques e/ou invasões e, também, em mecanismos que “combatam”
esses ataques, quando necessário.
Esses mecanismos de defesa, por muitas vezes, podem necessitar de investimentos
relativamente altos, mas é certo que, se esses mecanismos forem eficientes para combater
ataques e manter os dados seguros, valerão a pena.
Pode-se afirmar que valerão a pena porque, as sanções que as empresas podem
vir a sofrer, no caso de algum incidente, podem ter impactos financeiros catastróficos.
Quer saber mais sobre as sanções administrativas da LGPD e seus impactos? Leia
o artigo: Multa na LGPD – Penalidades pelo descumprimento
EVIDÊNCIAS DE BOAS PRÁTICAS NA MANIPULAÇÃO DOS DADOS
Também vale mencionar que as empresas não devem somente se adequar a LGPD,
mas também devem conseguir demonstrar que se adequaram, documentando todos os
passos, aquisições e investimentos que fizeram na adequação.
Com efeito, essa documentação é importante para que, no caso de algum incidente de
invasão ou vazamento de dados, seja possível comprovar à ANPD (Agência Nacional de
Proteção de Dados) e/ou à Justiça, que a empresa investiu e efetivamente se adequou à
Lei.
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Por fim, outro ponto determinante que gera maior complexidade a adaptação, é a
elaboração do Relatório de Impacto, que, em suma, é um relatório acompanhado de
documentos que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que
podem gerar riscos às liberdades civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas,
salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco, conforme disposto no artigo 5º, XVII da
LGPD, e que geralmente é feito por profissional da área, devido a sua alta complexidade.
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar o projeto de Lei no 7.633, de 2014, sobre
as disposições concernentes a mulher durante sua gravidez, bem como, pesquisar a
respeito de condutas, procedimentos e atos abusivos adotados pelos profissionais da
saúde que caracterizam a violência obstétrica e, por fim, mostrar que eles violam o Princípio
da Dignidade da Pessoa Humana e as vítimas desse tipo de violência podem ter reparação
do dano que lhe foi causado. Para dar resposta ao objetivo proposto, se fará uso de todo
arcabouço teórico com base na doutrina, dissertações, teses, legislação e projeto de lei. Os
resultados apontam de que dado a concretização do fato, cabe a vítima o direito de
reparação do dano por meio da responsabilidade civil, já que as condutas que caracterizam
a violência obstétrica ainda não foram tipificadas no ordenamento jurídico brasileiro. Dessa
forma, conclui-se que o tema abordado neste artigo é fundamental, visto que é preciso
que o parto pare de ser visto como sinônimo de sofrimento e dor, para que os preceitos
da humanização no atendimento ao parto prevaleçam, e para que a mulher tenha voz e
autonomia, para escolher a maneira como seu bebê virá ao mundo. Contribuindo desta
forma para a diminuição da propagação da violência obstétrica.
PALAVRAS-CHAVE: Violência Obstétrica, Projeto de Lei no 7.633/14, Dignidade da Pessoa
Humana.
ABSTRACT: The objective of this study is to analyze the draft Law No. 7,633 of 2014 on the
provisions concerning women during their pregnancy, as well as to investigate the conduct,
procedures and abusive acts adopted by health professionals that characterize obstetric
violence and , finally, to show that they violate the Principle of the Dignity of the Human
Person and the victims of this type of violence can have compensation of the damage that
has been caused to them. In order to respond to the proposed objective, it will make use
of any theoretical framework based on doctrine, dissertations, theses, legislation and draft
law. The results indicate that given the fact, the victim is entitled to compensation for
damages through civil liability, since the conduct that characterizes obstetric violence has
not yet been typified in the Brazilian legal system. Thus, it is concluded that the topic
addressed in this article is fundamental, since it is necessary that the delivery stop being
seen as synonymous with suffering and pain, so that the precepts of humanization in
childbirth care prevail, and for the woman have voice and autonomy, to choose the way
your baby will come to the world. This contributes to reducing the spread of obstetric
violence.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Análise do projeto de lei n° 7.633/14 sobre as disposições
concernentes a mulher aos procedimentos obstétricos e a violência contra a mulher. 2.1.
Das disposições do projeto de lei no 7.633, de 2014. 2.2 Do conceito e a caracterização da
violência obstétrica. 2.3 Dos procedimentos obstétricos. 2.4 Da violência contra a mulher
inserida dentro da violência obstétrica. 3. Da comparação do projeto de lei no 7.633/14
com as disposições constitucionais concernentes a mulher e a violência contra a mulher.
3.1. Dos direitos fundamentais no estado brasileiro segundo a constituição federal de 1988
concernentes a mulher. 3.2. Dos direitos da mulher pós constituição federal de 1988. 3.3.
Da violência contra a mulher. 4. Das medidas que podem ser adotadas por mulheres que
se deparam com as circunstâncias caracterizadoras da violência obstétrica. 5. Conclusão.
1. INTRODUÇÃO
O Tema fora escolhido em virtude do sonho em ser mãe, ao pesquisar sobre
gravidez, pré-natal, partos e outros assuntos que envolvem da concepção ao nascimento
do bebê, foi quando me deparei com fatos desagradáveis que ocorrem antes, durante e
após o parto, fatos estes que vão desde humilhações, ofensas, constrangimentos,
negligências até mesmo violência que ocorrem neste momento delicado da vida da mulher
e do ser que está sendo formado em seu ventre. Passar por agressões é difícil em qualquer
momento, mas passar por essa situação durante o parto é muito mais complicado, tendo
visto que neste período a parturiente fica mais vulnerável.
Por ser uma forma de violência pouco debatida e evidenciada, mas que a cada dia
vem ganhando notoriedade estando presente cotidianamente nos hospitais e que
necessita ser trazida à baila por comprometer a saúde física e psicológica das mulheres
grávidas antes, durante e após o parto, muitas mulheres hoje passam em silêncio sobre a
violência obstétrica, por não se darem conta ou não saberem que determinadas condutas
adotadas por parte dos profissionais responsáveis pelo bem estar da gestante e do bebê
são totalmente condenáveis, que equivalem a violação dos direitos humanos
fundamentais, se trata de um atentado contra o princípio da dignidade da pessoa humana
de cada mulher que passa pelo constrangimento ou até agressão da violência obstétrica,
visto que a chegada de uma nova vida deve ser um momento de felicidade e celebração,
não um pesadelo ou um momento de dor, que deixará sequelas para sempre na vida da
gestante.
Considerando que a pesquisa versa sobre a violência obstétrica, esta apresenta a
seguinte estrutura: no primeiro tópico aborda-se a respeito da análise do Projeto de Lei no
7.633/14 sobre as disposições concernentes a mulher aos procedimentos obstétricos e a
violência contra a mulher. No segundo tópico fala-se sobre a comparação do projeto de
lei no 7.633/14 com as disposições constitucionais concernentes a mulher e a violência
13
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contra a mulher. O Terceiro tópico ocupa-se das medidas que podem ser adotadas por
mulheres que se deparam com as circunstâncias caracterizadoras da violência obstétrica e,
por fim, tem-se a conclusão.
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2. ANÁLISE DO PROJETO DE LEI N° 7.633/14 SOBRE AS DISPOSIÇÕES
CONCERNENTES A MULHER AOS PROCEDIMENTOS OBSTÉTRICOS E A VIOLÊNCIA
CONTRA A MULHER.
2.1.

Das disposições do projeto de lei no 7.633, de 2014

O Projeto de Lei no 7.633 de 2014, de autoria do deputado Jean Wyllys, cuja
ementa “Dispõe sobre a humanização da assistência à mulher e ao neonato durante o ciclo
gravídico-puerperal e dá outras providências”.
Com ênfase na prevenção dos direitos fundamentais da mulher gestante antes,
durante e após o parto, tem como objetivo principal instituir o parto humanizado5 e
combater a violência obstétrica, o projeto de lei traz os direitos da mulher durante a
gestação e o parto, inclusive nos casos de aborto, e as obrigações dos profissionais de
saúde. Trata também dos direitos do feto e do recém-nascido.
As regras previstas aplicam-se, conforme o texto, às instituições do Sistema Único
de Saúde (SUS), privados de saúde suplementar e filantrópicas. Profissionais e
estabelecimentos que não cumprirem as normas poderão ser punidos civil, penal e
administrativamente, de acordo com a proposta.
De acordo com o projeto, toda gestante tem direito à informação e à escolha.
Conforme o art. 5° do projeto de Lei, desde a descoberta da gravidez a parturiente terá
direito a elaboração de um Plano Individual de Parto, nesse documento, ficarão registradas
todas as suas opções, como as equipes de acompanhamento, sempre que possível, o tipo
de parto que prefere e o local onde quer que ocorra. Qualquer alteração no plano deverá
ser anotada no prontuário pelo médico responsável com a justificativa clínica da mudança.
O Plano de Parto é tão importante que é a primeira de uma série recomendações da OMS
para melhorar, no mundo todo, o nível do atendimento dado a parturientes e recémnascidos.
Ainda também de acordo com a proposta, a grávida poderá contar com um
acompanhante durante todo o processo, que não precisa ser necessariamente o pai do
bebê, ou seu companheiro, ficando a critério da parturiente a escolha do seu
acompanhante. Esta fará jus ao direito de contratar profissional auxiliar de parto que será
autorizado a executar ações suplementares às equipes da unidade de saúde.
Médicos e demais profissionais de saúde deverão dar prioridade à assistência
humanizada no nascimento. Dentre esses princípios, o texto enumera procedimentos como
14
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interferência mínima da equipe, preferência por métodos não invasivos e utilização de
medicamentos e cirurgias somente quando estritamente necessário.
Assim que nascer, o bebê deverá ser imediatamente colocado em contato com a
mãe. Abre-se exceção apenas para atendimento de emergência, em caso de risco de vida
para um dos dois. A mulher também terá direito de permanecer em contato com seu filho,
mesmo que ele esteja em unidade de tratamento intensivo.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Dependerá de justificativa clínica a adoção de procedimentos como administração
de ocitocina sintética (para acelerar o parto), a tração ou remoção manual da placenta e
dieta zero durante o trabalho de parto.
Para garantir a prerrogativa de escolha da mulher, o projeto prevê que a equipe
de saúde deverá fornecer a ela todas as informações sobre gestação, diferentes formas de
parto e amamentação.
2.2. Do conceito e a caracterização da violência obstétrica

A expressão violência obstétrica pode ser definida como o conjunto de atos
desrespeitosos, abusivos, maus-tratos e negligência contra a mulher e o bebê, antes,
durante e depois do parto. Ela pode ocorrer de três formas, através do desrespeito, que é
considerado a forma mais difundida da violência obstétrica, que está ligada as ofensas e a
tratamento desrespeitosos e insensíveis a paciente; o abuso, que tem a ver com o uso de
uma imposição de poder para constranger ou privar a gestante dos seus direitos; e por fim
temos a negligência, que é caracterizada por erro médico, ou seja, é quando os
profissionais da saúde atuam com irresponsabilidade ou imprudência, adotando
procedimentos que não são recomendados a paciente e ao bebê.
O projeto de lei estudado neste artigo considera a violência obstétrica todo ato
praticado pelos profissionais da equipe de saúde que ofenda, de forma verbal ou física, as
mulheres gestantes, gestantes em trabalho de parto, em situação de abortamento e após
o parto. Caracterizando–se esta conduta como uma forma de propriedade do corpo e dos
processos reprodutivos das mulheres pelos profissionais da saúde, através do tratamento
insensibilizado, abuso da medicalização e patologização dos processos naturais.
Com a finalidade de esclarecer ainda mais o sobre o tema, o Dossiê ―Parirás com
dor elaborado pela Rede Parto do Princípio (2012, p. 60) explica que os atos
caracterizadores da violência obstétrica:
São todos aqueles praticados contra a mulher no exercício de sua
saúde sexual e reprodutiva, podendo ser cometidos por profissionais
de saúde, servidores públicos, profissionais técnico-administrativos
de instituições públicas e privadas, bem como civis.
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Tais atos podem ser de caráter físico, psicológico, sexual, institucional, material e
midiático, sendo que todos eles trazem consequências graves a vida da parturiente, dentre
elas podemos citar, danos ao seu psicológico e a sua integridade física, depressões pósparto, pesadelos, dentre outros.
Embora a atual concepção do processo de partejar tenha por objetivo à efetivação
do princípio da dignidade da pessoa humana através da humanização do parto, o contexto
atual nas maternidades aponta para uma situação muito diversa. No Brasil intervenções
desnecessárias vêm sendo adotadas com frequência no trabalho de parto, as condutas e
os procedimentos realizados pelos profissionais de saúde responsáveis pelo bem-estar da
parturiente e do seu bebê devem primeiramente respeitar a condição da gestante, sem
submetê-la a intervenções ou procedimentos agressivos, abusivos ou desnecessários. É
esse o principal objetivo do projeto de lei com a tipificação da violência obstétrica, garantir
a parturiente que sejam respeitados os seus direitos e a sua condição de grávida, bem
como a suas vontades com relação ao parto.
2.3. Dos procedimentos obstétricos
O ato de parir é um dos momentos mais feliz e celebrado na vida. E por ser um
evento estritamente ligado à condição da existência da humana, estando gradualmente
com a história da humanidade, os povos mais antigos festejavam o nascimento e o
assimilavam a um evento cultural.
Por um longo período de tempo o parto era ligado estritamente a mulher, visto
que o parto era realizado pelas parteiras, comadres e a curandeiras que dominavam a arte
de partejar, estas eram familiarizadas com os procedimentos para facilitar o parto, também
eram encarregadas de confortar a parturiente com alimentos e palavras agradáveis. No
Brasil também era assim, no século XX o parto era exclusivamente feito pelas parteiras e
foi:
ao longo da década de 40, desenvolveram-se no Brasil os primeiros
passos dirigidos à saúde pública da mulher. Até o início da década
de 60, a preocupação sobrepairava a assistência ao parto e,
posteriormente, com a introdução da medicina preventiva no país e
a criação dos centros de saúde, iniciaram-se os programas de prénatal que, na realidade, tinham como objetivo principal reduzir a
mortalidade infantil (ANDRADE: apud BRASIL, 2001, p. 17).
Mais tarde, a organização dos diversos movimentos sociais que marcaram a
transição democrática nos anos 1980 representou um grande impulso às questões da
saúde da mulher.
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Hoje são adotados os procedimentos obstétricos que são um conjunto de técnicas
e conhecimentos empregados no cuidado de gestantes, parturientes, recém-nascidos e
seus familiares. O objetivo é garantir a normalidade no nascimento das crianças e a
qualidade de vida da mulher.
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Vem sendo adotando a algum tempo a humanização da assistência obstétrica nos
procedimentos obstétricos, o conceito dessa humanização é muito amplo, pois envolve um
conjunto de conhecimentos, práticas e atitudes que tem por objetivo a promoção do parto,
do nascimento saudável e a prevenção da morbimortalidade materna e perinatal, essa
conduta de humanização inicia-se no pré-natal e procura garantir que a equipe de saúde
realize procedimentos comprovadamente benéficos para a mulher e o bebê, evitando
assim as intervenções desnecessárias, preservando sua privacidade autônoma.
Recomenda-se que o parto seja o mais natural possível, e que se deve respeitar a
condição em que a grávida se encontra, porém, vários procedimentos, considerados
invasivos e danosos à mulher no atendimento ao trabalho de parto vem sendo adotados,
dentre eles estão falta de esclarecimento e consentimento da paciente nos casos de
Manobra de Kristeller, Episiotomia, amniotomia, entre outros.
Dentre os procedimentos no parto normal demonstradamente úteis e que devem
ser estimulados de acordo com o Ministério da saúde são, o planejamento individual,
determinando onde e por quem o parto será realizado, respeito ao direito da mulher a
privacidade, apoio emocional pelos prestadores de serviços durante o trabalho de parto e
parto, fornecimento as mulheres de todas a informações que desejarem, vigilância das
contrações uterinas por palpação abdominal, prevenção da hipotermia do bebê, prevenção
da hemorragia neonatal com o uso da vitamina K, prevenção da oftalmia gonocócica com
o uso de nitrato prata ou tetraciclina dentre outras.
Atualmente a Organização Mundial da Saúde tem orientado para que seja adotado
como regra nas maternidades o parto humanizado, visto que as características oriundas
deste, tem a mulher como sendo a personagem central do parto, e os conceitos e técnicas
extraídas dos estudos científicos, mostrando-se um modelo completo e ideal de assistência
ao parto e em consonância com os preceitos constitucionais.
2.4. Da violência contra a mulher inserida dentro da violência obstétrica
Muito embora exista previsão constitucional acerca da igualdade de gênero, as
mulheres ainda continuam em desvantagem em relação aos homens em vários aspectos
na vida, não é novidade que apesar das garantias fundamentais inerentes a mulher, ainda
continua sendo muito comum a mulher ser tratada de forma desrespeitosa, grosseira,
humilhante, agressiva ou mesmo violenta, pelo simples fato de ser mulher. Isso acontece
diariamente nas ruas e em casa. Muitas vezes a mulher se sente desrespeitada, humilhada,
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constrangida, mas seu sentimento não é reconhecido ou é tratado como uma coisa boba
ou até mesmo “frescura”, como é popularmente falado. No parto não é diferente, por ser
uma forma de violência pouco debatida e evidenciada, mais que existe cotidianamente nos
hospitais e centros médicos, a violência obstétrica existe sim, e pode comprometer a saúde
física e psicológica da paciente.
Quando a gestante se sente desrespeitada ou submetida a procedimentos
desnecessários, nas instituições de saúde durante o atendimento ao pré-natal, parto,
aborto ou puerpério, dizemos que ela passou por uma situação de violência, o que
caracteriza a chamada violência obstétrica.
Quanto a violência obstétrica, a proposta apresentada define essas atitudes como:
Art. 13 – Caracteriza-se a violência obstétrica como a apropriação do
corpo e dos processos reprodutivos das mulheres pelos (as)
profissionais de saúde, através do tratamento desumanizado, abuso
da medicalização e patologização dos processos naturais, que cause
a perda da autonomia e capacidade das mulheres de decidir
livremente sobre seus corpos e sua sexualidade, impactando
negativamente na qualidade de vida das mulheres.
E não é só isso, ofensas verbais ou físicas, como ironizar ou constranger a mulher
devido a fatores como religião, cor, nível educacional ou orientação sexual. Preterir e
ignorar queixas e solicitações da grávida também fazem parte dessa lista. Realizar cesariana
sem indicação clínica real ou submeter a mulher a procedimentos invasivos desnecessários
ou humilhantes também constam como formas de ofensas, e por tanto são considerados
fatos caracterizadores da violência obstétrica.
Essa modalidade de violência contra a mulher vem se tornado cada vez mais
notória na sociedade, ocorre que um número significativo de mulheres não tem
conhecimento do que é uma violência obstétrica, que quando se deparam com uma
situação caracterizadora de tal conduta, acreditam que tais atos e procedimentos são
meramente normais, ficam traumatizas, abaladas emocionalmente e muitas vezes com
sequelas que levarão para a vida toda, mais o pior é que as vezes muitas delas sabem que
tem algo errado, mais simplesmente se omitem. A violência obstétrica não é natural. O
atendimento ao pré-natal, parto, pós-parto e aborto sempre deve ser realizado com
respeito, respeito ao bem-estar da mulher e do bebê, às leis e às evidências científicas.
3. DA COMPARAÇÃO DO PROJETO DE LEI No 7.633/14 COM AS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS CONCERNENTES A MULHER E A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.
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3.1 Dos direitos fundamentais no estado brasileiro segundo a constituição federal de
1988 concernentes a mulher.
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A Constituição Federal de 1988 além de restaurar a democracia no Brasil, a nossa
Carta Magna também é um marco na defesa da equidade de gênero e a proteção aos
direitos da mulher. Diante disso, vemos o avanço que adveio com a Constituição de 1988
no sentido de romper o legado discriminatório em relação a mulher, impulsionado
fundamentalmente pela mobilização do movimento feminista, tendo como principal
referência no processo de luta pela restauração da democracia e a proteção dos direitos
da mulher, a apresentação da Carta das Mulheres Brasileiras aos Constituintes em 1988,
esta carta indicava as demandas do movimento feminista e de mulheres. A Carta Magna
de 1988 incorporou no artigo 5° que “Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações, nos termos desta Constituição”. E no artigo 226, parágrafo 5° que “Os direitos
e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos pelo homem e pela mulher”. Esses
dois artigos inicialmente garantiram a condição de equidade de gênero, bem como a
proteção dos direitos humanos das mulheres pela primeira vez na República Brasileira,
deles foram desencadeados uma série de direitos e garantias fundamentais as mulheres.
Logo em seu preâmbulo a Constituição Federal manifestou o seu compromisso
ideológico em instituir um estado democrático de direito dizendo que:
[...] destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade
fraterna, pluralista e sem preconceitos [...]. (CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
1988)
A Carta Magna vigente em nosso país utilizou várias expressões para se referir aos
direitos fundamentais, como direitos humanos, direitos e garantias fundamentais, direitos
e liberdades constitucionais, direitos e garantias individuais, além de muitas outras, como
liberdades individuais, liberdades públicas, liberdades fundamentais, direitos humanos,
direitos constitucionais, direitos públicos subjetivos, direitos da pessoa humana, direitos
naturais, direitos subjetivos. No que lhe concerne os direitos fundamentais, “são
considerados como aqueles reconhecidos pelo direito constitucional positivo e, portanto,
delimitados espacial e temporalmente”. (ARSIE apud SARLET, 1998, p. 98).
Considerando a temática versada neste artigo, merecem ênfase os direitos
individuais e coletivos e os direitos sociais. Os direitos e garantias fundamentais individuais
e coletivos estão voltados primordialmente aos direitos ligados a pessoa humana e a sua
personalidade, tais como, a vida, dignidade, honra e liberdade, previstos no artigo 5º da
Constituição Federal. Os direitos sociais, por outro lado, asseguram as melhorias das
condições de vida dos cidadãos, buscando, dessa forma, concretizar a igualdade social
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entre hiperssuficientes e hipossuficientes. Ressalta-se que os direitos e garantias
fundamentais não estão restritos ao Título II, estando presente em todo texto da
Constituição Federal.
Além dos artigos supramencionados, percebemos também que a República
Federativa do Brasil tem por um dos seus fundamentos (art. 1° da Constituição Federal) a
Dignidade da Pessoa Humana, como um dos princípios fundamentais inerentes ao ser
humano, consagrando este como:
Valor essencial, o qual confere unidade e sentido ao texto
constitucional, de modo a imprimir-lhe feição particular e
inconfundível, que há de perpassar todo o sistema constitucional
vigente, servindo de norte para a interpretação das demais normas
que o compõem (ANDRADE: apud ROCHA, 1988, p. 113).
De acordo com esse preceito, o ser humano passa a ter valor pelo simples fato de
existir, é um princípio que está ligado à sua condição de pessoa, seu conceito é
extremamente abrangente, bem como, sua delimitação, desta forma, há uma grande
dificuldade de se formar um conceito jurídico a respeito, seu significado vem sendo
formado e compreendido historicamente como valor, que preexistiu ao homem. Mas
podemos dizer que o princípio da dignidade da pessoa humana está ligado a honra, moral,
privacidade, intimidade entre outros diretos da personalidade. É um valor constitucional
que irradia luzes sobre todo o ordenamento jurídico, ou seja, em todos os seus âmbitos,
atuando como um piso mínimo protetivo, ressaltando a importância do mencionado
princípio temos:
A ideia de que a dignidade da pessoa humana é um valor que deve
fundamentar e orientar todo e qualquer exercício do poder é
facilmente percebida na Constituição não apenas pela primazia
topográfica, mas por expressa previsão do primeiro artigo da
Constituição, que elege a dignidade da pessoa humana como
fundamento da República e do Estado Democrático de Direito que
ali eram instituídos. (CASADO FILHO, 2012, p. 58)
Nesse sentido é importante ressaltar que o Constituinte de 1988, considerou o
direito à vida e a saúde, como sendo uma decorrência imediata da consagração do
princípio da dignidade da pessoa humana. O direito a Saúde por sua vez constitui-se como
clausula pétrea, como um direito social fundamental a cada indivíduo e um dever do
estado. Diante da formação deste vínculo indivisível de direitos explanados concluímos que
o a Constituição Federal de 1988, trouxe ideais capazes de romper preconceitos e fortalecer
garantias. Além da Consagração do já mencionado direito à saúde, que passou a ser um
direito social fundamental, obrigando o estado a partir daquele momento a prestações
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positivas, e, por resultado, à formulação de políticas públicas sociais e econômicas
destinadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, e por consequência, o direito
à vida, a Carta Política de 1988, foi construtiva e edificante no que tange aos diretos da
mulher, que durante muito tempo na história vinha sendo tratada como uma propriedade
do homem.
3.2 Dos direitos da mulher pós constituição federal de 1988.
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Desde as revoluções do século 18 as mulheres vêm lutando por direitos e
igualdade, mais apesar das conquistas importantes realizadas até as primeiras décadas do
século 20, como o direito a educação e ao voto, o modelo de igualdade aspirado estava
referenciado no modelo masculino de igualdade, no qual não estava incluída a ideia de
igualdade paras as mulheres. (BRUSCHINI, C; UNBEHAUM, S, 2002, p. 127).
A Constituição Federa de 1988 representou um grande marco na história das
mulheres brasileiras, trazendo resultados as manifestações femininas que ocorriam afim de
trazer um pouco mais de dignidade ao sexo feminino. Diante desse processo árduo e
contínuo, podemos dizer que a maior vitória que estas tiveram foi a equiparação de gênero,
tendo visto, que as mulheres eram tratadas como propriedade do homem e, portanto, não
tinham voz, o princípio da igualdade formal encontra-se previsto no caput do art. 5° da
Constituição Federal, no qual diz que todos são iguais perante a lei, sendo vedada as
distinções de qualquer natureza.
No decorrer da história foi sendo observado que a igualdade formal não era
suficiente para garantir as condições de vida igualitárias, essa situação ficou muito clara
durante os movimentos e revoluções sociais, desenvolve-se o conceito de igualdade
material. Destarte o estado passou a estabelecer um tratamento desigual para os desiguais,
na medida de suas desigualdades, de forma a tentar equilibrá-las tanto quanto fosse
possível, para entendermos melhor, Filho (2012) em sua obra Direitos Humanos
Fundamentais nos explica o que vem a ser a igualdade formal e a igualdade material dentro
do princípio da isonomia:
Quando falamos de isonomia, não podemos deixar de lembrar que a
igualdade costuma ser vista sob dois aspectos: a igualdade formal,
representada pela igualdade perante a lei, e a igualdade material,
externada pelos mecanismos constitucionais, em especial os direitos
sociais e econômicos, que buscam assegurar a igualdade dos pontos
de partida. (CASADO FILHO, 2012, p. 68)
Portanto para que as mulheres fossem tratadas de forma igualitária era necessário
que esse novo direito, ou método as alcançasse também de forma que essa equidade não
se desse apenas na formalidade da lei, mais sim que fosse uma equidade concreta ou
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material, levando em consideração sua individualidade nos mais diversos contextos
culturais. Além da consagração da equidade de gênero nossa Carta Política assegurou as
mulheres a proibição da diferença de salários por motivo de sexo, idade, cor ou estado
civil, bem como, trouxe direitos e garantias as presidiarias de terem asseguradas as
condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de
amamentação, e é estabelecido a mulher tempo menor do que o homem para a
aposentadoria dentre outros direito e garantias.
Hoje em dia, encontramos nos âmbitos mundial, nacional e regional, direitos e
garantias inerentes a mulher, na esfera Global a Organização das Nações Unidas, prevê
como proteção aos direitos fundamentais das mulheres, a convenção para eliminar todas
as formas de discriminação contra a mulher, esta foi reconhecida pelo brasil em 1 de
fevereiro de 1984. Já no campo regional, temos a Convenção para Prevenir, Punir e
Erradicar a violência contra a mulher, a convenção de Belém do Pará, ratificada pelo Brasil
em 27 de novembro de 1995.
Apesar de existirem amparos legais, o que está em lei não vem sendo obedecido,
a desigualdade de gênero apesar de toda evolução histórica ainda está fortemente
presente na atualidade e uma das formas pela qual ela se manifesta, é por meio da
violência, este fator vem contribuindo para o desequilíbrio de poder entre homens e
mulheres. É notório que em muitos dos casos a violência, é usada de forma livre e
consciente, como mecanismo de subordinação das mulheres, que por sua vez, muitas vezes
deixam de reagir por medo. Neste caso fica visível, o desequilíbrio, a desigualdade que
tende a reforçar a indefensibilidade das mulheres quando se deparam com qualquer tipo
de violência, como resultado dessa vulnerabilidade, temos a violência contra a mulher
crescendo cada vez mais em nosso meio.
3.3. Da violência contra a mulher.
Muito embora exista previsão constitucional a respeito da igualdade de gênero a
mulher na prática continua em desvantagem em relação ao homem em diversas questões
do cotidiano, a declaração da Organização das Nações Unidas sobre a Eliminação da
Violência contra a Mulher, de 1993, e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e
Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará), de 1994, identificaram
que a violência contra a mulher, seja ela realizada no âmbito público ou privado, constitui
grave violação aos direitos humanos e por consequência limita total ou parcialmente o
exercício dos demais direitos fundamentais, definindo a violência contra a mulher como:
[...] a expressão ‘violência contra as mulheres’ significa qualquer ato
de violência baseado no género do qual resulte, ou possa resultar,
dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico para as mulheres,
incluindo as ameaças de tais atos, a coação ou a privação arbitrária
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de liberdade, que ocorra, quer na vida pública, quer na vida privada.
(ONU, 1993)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

O Pensamento feminista através de estudos sobre a violência, procurou por um
lado salientar sua disseminação nos mais diversos espaços sociais, e por outro desfazer sua
invisibilidade, as pesquisas se orientaram no sentido de perceber a violência como um
fenômeno substantivo e plural, já que são diversas as conhecidas expressões para este tipo
de violência, quais sejam, violência contra o gênero, violência contra a mulher, violência
doméstica, violência sexual, violência familiar, violência conjugal, violência verbal, violência
nos serviços públicos e privados, e dentro deste podemos encaixar a violência obstétrica.
A violência contra a mulher Pode ser “Definida como uma ação que envolve o uso da forca
real ou simbólica por alguém com a finalidade de submeter o corpo e a liberdade de um
outro, a violência aparece como uma tentativa de estender a própria vontade sobre a
alteridade”.
No Brasil, o tema da violência contra a mulher ganhou notoriedade com a
promulgação da Lei no 11.34, de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha,
aguardada e festejada pela população em geral, já que previa coibir a violência doméstica
e familiar contra a mulher, assunto que cada vez mais amedrontavam milhares de mulheres
brasileiras. Além de trazer à tona a discussão acerca do tema, a lei garantiu à mulher uma
proteção mais eficiente no seu dia a dia. Conforme artigo 2° da referida Lei:
Art. 2° Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia,
orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião,
goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendolhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem
violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento
moral, intelectual e social. (BRASIL, 2006)
O artigo 3° da referida lei assegura que:
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.
Sendo assim, os estudos sobre as modalidades de violências cotidianas, e
disseminadas nos variados espaços e relações sociais da sociedade brasileira serve tanto
para que todos saibam que determinadas condutas não são normais, e sim violência, bem
como, para que se conheça suas múltiplas manifestações, porque só assim conheceremos
as novas formas de violência, que a cada ano que passa vem se mostrando de maneiras
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distintas, pois no nosso contexto muitas mulheres passam por determinadas situações ou
se sujeitam a determinados procedimentos por não terem conhecimento de que aquilo
caracteriza uma violência contra a mulher, dado isso surge a necessidade do estudo sobre
a violência pois ela se apresenta de diversas formas na vida da Mulher.
Mesmo diante dos avanços no que tange aos direitos e garantias da mulher
brasileira, vemos que ainda com a divulgação da Lei Maria da Penha, esta não foi suficiente
para impedir o desenvolvimento da violência contra a mulher. Analisando uma pesquisa
feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, que indica as taxas de
feminicídio, ou seja, homicídio da mulher por conta de um conflito de gênero, entre 2001
e 2006, a taxa aferida foi de 5,28 por 100.000 mulheres. Já entre 2007 e 2013, após a
promulgação da referida da Lei Maria da Penha, a taxa foi de 5,22 em 100.000 mulheres, o
que nos faz chegar à conclusão de que, mesmo com a publicação da Lei, o índice deste
meio de violência manteve-se nos mesmos níveis do período anterior.
Diante da análise dos alcances da condição feminina firmados nos textos legais,
vê-se que a violência contra a mulher persiste até o dia de hoje, e vem se mostrando por
diversas aspectos e meios sociais. E como se não bastasse as modalidades de violência já
existentes na sociedade brasileira, que sem dúvida retardam ainda mais o desenvolvimento
dos direitos da mulher, outro tipo de violência vem se tornando cada vez mais evidente no
Brasil, é a violência obstétrica.
4. DAS MEDIDAS QUE PODEM SER ADOTADAS POR MULHERES QUE SE DEPARAM
COM AS CIRCUNSTÂNCIAS CARACTERIZADORAS DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA.
O Brasil não possui uma lei especifica sobre o combate à violência obstétrica.
Contudo, nosso país vem lutando através de novas políticas socias para que as parturientes
tenham um atendimento humanizado, existe o projeto de Lei no 7.633, de 2014, que dispõe
sobre a humanização e a assistência à mulher e ao neonato durante o ciclo-puerperal. Faz
parte da estruturação da proposta que atualmente encontra-se na câmara dos deputados,
a erradicação da violência obstétrica, que apresenta que:
Art. 17 – Todos os casos de violência obstétrica praticados pelos
profissionais da equipe de saúde serão relatados à ouvidoria dos
serviços de saúde e às Comissões de Monitoramento dos Índices de
Cesarianas e de Boas Práticas Obstétricas - CMICBPO, e constituem
infração à legislação sanitária federal, implicando obrigatoriamente
na aplicação das penalidades previstas nesta Lei ao estabelecimento
de saúde.
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§ 1º - Os e as profissionais de saúde que praticarem atos de violência
obstétrica ficam pessoalmente sujeitos à responsabilização civil e
criminal decorrente de suas condutas.
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§ 2º - Os casos de violência obstétrica serão também notificados aos
Conselhos Regionais de Medicina e de Enfermagem, para os devidos
encaminhamentos e aplicações de penalidades administrativas aos
profissionais envolvidos
O artigo 17 do Projeto de Lei no 7.633, de 2014, dispõe sobre possibilidade de os
estabelecimentos de saúde onde ocorrerem a violência obstétrica serem penalizados, por
estarem infringindo a legislação sanitária federal. Mas o projeto de lei vai além no que
tange a responsabilidade das condutas caracterizadoras da violência obstétrica, trazendo
desta vez a possibilidade dos profissionais de saúde envolvidos, também serem
responsabilizados no âmbito civil e criminal, arcando assim com a consequência de suas
condutas, outra possibilidade apresentada pela proposta recai também sobre o
profissional da saúde, mas desta vez o intuito é de responsabiliza-lo administrativamente,
ou seja, este passará a responder por processo administrativo instaurado no respectivo
órgão institucional.
Dos estados brasileiros o primeiro a sancionar uma Lei em combate a violência
obstétrica foi estado de Santa Catarina, a Lei no 17.097, de 2017, que “Dispõe sobre a
implantação de medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a
violência obstétrica no Estado de Santa Catarina.” A lei garante proteção à gestante e
parturiente contra a violência obstétrica. O primeiro município a aprovar uma Lei na luta
para a prevenção da violência obstétrica, foi o município de Diadema, localizado no estado
de São Paulo, a Lei no 3.363, de 2013, “Dispõe sobre a implantação de medidas de
informação à gestante e parturiente sobre a Política Nacional de Atenção Obstétrica e
Neonatal, visando, principalmente, a proteção destas contra a violência obstétrica no
Município de Diadema”. Mais uma lei visando proteger as mulheres desta modalidade de
violência contra a mulher.
Atualmente o Governo do Amazonas através da Secretaria de Saúde – SUSAM,
começou uma campanha educativa sobre a violência obstétrica, através da rede cegonha,
que consiste na distribuição de material informativo sobre o tema nas maternidades de
Manaus e em outras unidades de saúde das redes pública e privada. A campanha tem por
finalidade esclarecer aos profissionais e usuários das redes públicas e privadas de saúde
sobre o tema e, consequentemente, colaborar no combate a esse tipo de violência contra
as mulheres.
Como já foi mencionado acima, no Brasil ainda não temos lei específica em
combate a violência obstétrica promulgada, no entanto, as mulheres que se deparam com
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essas práticas que caracterizam agressão, identificando a ocorrência da violência
obstétrica, se a vítima optar por dar entrada em uma ação judicial, deve exigir a cópia dos
prontuários da gestante e do bebê, procurar um advogado ou defensor público, narrar os
fatos ocorridos a ele, somente assim você terá seus direitos respeitados, e os médicos e
enfermeiros serão responsabilizados civilmente pelos danos causados. Nesse sentido
temos:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO MORAL - VIOLÊNCIA
OBSTÉTRICA. Direito ao parto humanizado é direito fundamental.
Direito da apelada à assistência digna e respeitosa durante o parto
que não foi observado. As mulheres tem pleno direito à proteção no
parto e de não serem vítimas de nenhuma forma de violência ou
discriminação. Privação do direito à acompanhante durante todo o
período de trabalho de parto. Ofensas verbais. Contato com filho
negado após o nascimento deste. Abalo psicológico in re ipsa.
Recomendação da OMS de prevenção e eliminação de abusos,
desrespeito e maus-tratos durante o parto em instituições de saúde.
Prova testemunhal consistente e uniforme acerca do tratamento
desumano suportado pela parturiente. Cada parturiente deve ter
respeitada a sua situação, não cabendo a generalização pretendida
pelo hospital réu, que, inclusive, teria que estar preparado para
enfrentar situações como a ocorrida no caso dos autos. Paciente que
ficou doze horas em trabalho de parto, para só então ser
encaminhada a procedimento cesáreo. Apelada que teve ignorada a
proporção e dimensão de suas dores. O parto não é um momento de
"dor necessária". Dano moral mantido. Quantum bem fixado, em
razão da dimensão do dano e das consequências advindas. Sentença
mantida. Apelo improvido. (TJ-SP 00013140720158260082 SP
0001314-07.2015.8.26.0082, Relator: Fábio Podestá, Data de
Julgamento: 11/10/2017, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 11/10/2017).
Outra forma de combater a violência e ter resguardados seus direitos, é comunicar
ao Poder Público o ocorrido, informando à secretaria de saúde da localidade através de
um relato detalhando dos fatos, dessa forma, a secretaria da saúde local poderá averiguar
o caso internamente e orientar seus profissionais sobre as práticas de assistência ao parto.
A vítima de violência obstétrica pode também optar por protocolar uma reclamação junto
ao Conselho Regional de Medicina contra o médico e a equipe profissional que lhe
prestaram serviço, visto que o Código de Processo Ético-Profissional do Conselho Federal
de Medicina prevê a instauração de sindicância para apurar a conduta do profissional que,
a depender do apurado, poderá culminar no arquivamento do procedimento ou
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deflagração de um processo ético- profissional. As vítimas também podem fazer uma
reclamação junto ao Ministério Público, tendo visto que este é guardião dos direitos
difusos e coletivos, segundo a nossa Carta Magna, cabe a ele a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Destarte, a
direção dada pelo Ministério Público não se restringirá ao caso em particular, mas visará
beneficiar toda a coletividade, ampliando desta forma seus efeitos a toda sociedade.
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Entretanto, ressalta-se que nenhuma das hipóteses listadas acima irá consolar a
vítima, e tão pouco, lhe trazer alívio ao trauma suportado. Milhares de mulheres sofrem ou
já sofreram violência obstétrica, mas mesmo diante disso, muitas se mantiveram caladas,
não é surpreender, porque a modalidade de violência tratada neste trabalho até pouco
tempo era desconhecida, tratada como algo natural, algo que toda mulher iria ou irá passar
um dia, um dos momentos mais lindos da vida de uma mulher tem sido manchado,
manchado com a violência obstétrica, vejamos um relato:
Me mostraram minha filha às pressas há uns 2 metros de distância e
saem todos da sala, me deixando sozinha, de pernas amarradas e
abertas de frente para uma janela que dá para rua. Nesse momento
percebi que eu continuava chorando sem parar, desde o momento
que entrei naquele bloco cirúrgico, e continuei até o momento da
alta no dia seguinte. Eu achei que o espetáculo de desrespeito aos
direitos humanos já tinha terminado, mas eu me surpreendia cada
vez mais (como se fosse possível). Fui depositada numa sala de
observação por 3 horas, que pareceram para mim dias. De 5 em 5
minuto eu abordava um funcionário, suplicando por acolhimento e
informação. Até que ouço de longe a notícia de que minha filha
estava em choque e que tinha pouquíssimas chances de sobreviver.
(MISURA, 2013).
Esse é apenas um, dos inúmeros relatos que ao pesquisarmos pelo tema iremos
encontrar, o caso narrado é apenas um trecho do que Ana Paula Garcia passou na
maternidade, infelizmente seu bebê morreu e passado o sofrimento, ela ingressou com
ação no judiciário, foi a primeira ação do tipo no país.
5. CONCLUSÃO
Por meio desta pesquisa, percebeu-se que a violência obstétrica está presente nas
unidades de saúde antes, durante e após o trabalho de parto, depreciando a mulher e sua
relevância como personagem principal do ciclo gravídico puerperal.
Diante disso, o estudo sobre o tema resgata a importância da minimização ou até
mesmo erradicação das práticas prejudicais a saúde da mulher e do bebê praticado pelos
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profissionais da saúde, se faz necessário a criação de estratégias por parte do estado para
que se crie programas de conscientização da parturiente e equipe médica, afim de que
ambos os lados possam ter conhecimento sobre o tema.
Ressalta-se que a violência obstétrica ainda é pouco conhecida, mais já é um
grande passo o estado reconhecer o tema como sendo de interesse público, milhares de
mulheres todos dias estão vivenciando nas maternidades momentos marcantes de puro
terror, e ficam caladas, muitas delas por falta de informação, e é desse ponto que surge o
Projeto de Lei nº 6.733, de 2014, que traz a violência obstétrica como lei em âmbito
nacional, com o objetivo de resguardar os direitos das mulheres gestantes, bem como,
para que elas tenham embasamento legal para argumentar e denunciar situações de
desrespeito.
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RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de abordar a eutanásia de uma maneira geral,
expondo seu conceito, sua história e classificações. Visa discutir os efeitos e a finalidade da
eutanásia e a sua implicação ao direito à vida e a liberdade de escolha. A eutanásia ainda
é uma questão amplamente discutida e polêmica, uma vez que muitos princípios
constitucionais entram em conflitos uns com os outros. Tem o direito à vida, mas também
tem o direito à dignidade e a autonomia. Para este estudo, foi adotada a técnica de
pesquisa bibliográfica de fontes primárias e secundárias, além documentação oficial como
artigos. Apesar de ser um assunto extremamente antigo, deve-se questionar se é correto
um ser humano não ter o direito de escolher pôr fim a um sofrimento que ele mesmo sabe
que não irá acabar. Apesar de a legislação pátria tratar a Eutanásia como homicídio
privilegiado, a questão é muito mais extensa do que parece ser.
PALAVRAS-CHAVE: Eutanásia. Direito. Polêmica.
ABSTRACT: This article aims to address euthanasia in general, exposing its concept,
history, classifications and how it is seen within the Brazilian legal system. Furthermore, it
aims to discuss the effects and purpose of euthanasia and its implications for the right to
life and freedom of choice. Euthanasia is still a widely discussed and controversial issue, as
many constitutional principles conflict with each other, such as the right to life and the
principle of human dignity and autonomy. The main objective of the article is to question
whether it is correct for a human being not to have the right to choose to end a suffering
that he himself knows will not end. Although national legislation treats euthanasia as a
privileged homicide, the issue is much more extensive than it appears to be.
KEYWORDS: Euthanasia. Law. Polemics.
SUMÁRIO: Introdução – 1 Aspectos gerais da Eutanásia: 1.1 Conceito de Eutanásia; 1.2
Tipos de Eutanásia: 1.2.1 Eutanásia ativa; 1.2.2 Eutanásia ativa direta; 1.2.3 Eutanásia ativa
indireta; 1.2.4
Eutanásia passiva. 1.3 Distanásia e Mistanásia. 2 A Eutanásia e a
Legislação Brasileira: 2.1 Eutanásia no âmbito Civil; 2.2. Eutanásia no âmbito Penal. 3
Projetos de alteração da Lei relativas à Eutanásia. Conclusão. Referências.
INTRODUÇÃO

A eutanásia pode ser conceituada como a eliminação da vida alheia no intuito de
livrar um doente, estando este sem esperança de cura, ou diante de um grande sofrimento.
Sendo considerada como a morte por compaixão.
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Ocorre que, a prática da eutanásia não é comum, fazendo assim com que poucos
países tratem dela em sua legislação.
Deste modo, no presente artigo, primeiramente, conceituaremos a eutanásia e
classificaremos suas modalidades de forma detalhada.
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Após, apresentaremos a eutanásia dentro da legislação brasileira, como ela é vista
tanto no Direito Penal quanto no Direito Civil, quais as modalidades previstas dentro do
nosso ordenamento jurídico vigente, como é aplicação da lei e as penalidades para quem
a pratica.
Por fim, serão apresentadas algumas atualidades acerca da eutanásia no âmbito
jurídico, apresentando alguns projetos de leis que foram feitos em prol da pratica da
eutanásia.
Nas considerações finais terá as conclusões sobre os pontos destacados acerca da
eutanásia.

Assim, o presente trabalho estudará a eutanásia dentro do ordenamento jurídico
brasileiro vigente, discorrendo sobre as implicações do direito à vida e a prática da
eutanásia no Brasil, bem como a ausência de um texto legal tipificando-a, como por
exemplo, hipóteses de excludentes de ilicitude para a prática da eutanásia no país, levando
assim a questionar se a ausência dessas hipóteses interfere no direito à liberdade e
autonomia do ser humano.
1 ASPECTOS GERAIS DA EUTANÁSIA
Neste tópico apresentaremos os aspectos gerais da eutanásia, como seu conceito,
modalidades, bem como mencionaremos algumas outras práticas “parecidas” com a
eutanásia, por exemplo, a distanásia e mistanásia.
1.1 Conceito de eutanásia
A eutanásia é um ato intencional de se abreviar a vida sem sofrimento e sem dor
daqueles pacientes enfermos que se encontram em um estado terminal, este ato é
praticado por um médico o qual tem o consentimento do paciente e/ou família.
A discussão sobre a prática da eutanásia já vem de muitos anos, afinal é assunto
que envolve valores sociais, culturais, religiosos e por conta disso a sua prática divide
opiniões.
Quanto a história da eutanásia, esta é bem antiga. A palavra Eutanásia foi criada
no séc. XVII pelo Francis Bacon, um filósofo inglês, quando este a descreveu, em sua obra
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“Historia vitae et mortis”, como um tratamento para doenças incuráveis. No sentido literal,
a eutanásia significa “boa morte”, a morte piedosa.
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Antigamente a eutanásia era praticada em uma escala bem maior, entretanto,
atualmente esta prática é condenada na maioria dos países. Ressalta-se que a sensibilidade
ética da época se distancia bastante da atual.
1.2 Tipos de eutanásia
Atualmente, a classificação da eutanásia é bastante difícil de estabelecer, uma vez
que, pode ser classificada de diversas formas. Entretanto, quanto ao tipo de ação, existem
duas: eutanásia passiva e a eutanásia ativa.
1.2.1 Eutanásia ativa (por comissão)
A eutanásia ativa, positiva ou por comissão é aquela praticada para causar ou para
abreviar a vida e o sofrimento do paciente enfermo. Esta é a eutanásia propriamente dita,
uma vez que a sua prática tem como objetivo sanar a dor e ajudar o paciente a morrer.
Este tipo de procedimento deve ser realizado por um médico, onde o mesmo aplicará uma
injeção letal ou medicamentos em altas doses. A eutanásia ativa se subdivide em outras
duas espécies: direta e indireta.
Eutanásia ativa direta: seu objetivo maior é o fim da vida do paciente enfermo, sem
que haja preocupações em relação a dor do paciente. Preocupa-se, apenas, em ajudar a
morrer.
Eutanásia ativa indireta: há uma dupla finalidade, ou seja, ajudar o paciente a
morrer, mas também auxiliar na dor, de forma que venha aliviar significativamente o
sofrimento do paciente antes do óbito, ajudando-o a ter uma boa morte.
1.2.2 Eutanásia passiva (por omissão)
Neste caso, a morte do paciente enfermo ocorre devido a não manutenção de suas
funções vitais. É a ausência de tratamentos médicos que poderiam de alguma forma
prolongar a vida do paciente. Trata-se de uma omissão que tem como objetivo causar ou
acelerar a morte do paciente. Essa omissão pode ser feita de diversas formas, por exemplo,
suspender alimentos, medicação, oxigenação, entre outros.
Ressalta-se que na eutanásia passiva há uma escolha que consiste em não iniciar
o tratamento ou de interrompê-lo quando já fora iniciado. Salienta-se, ainda, que este tipo
de eutanásia sempre será voluntário e direto, ou seja, o paciente que manifestará a vontade
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de ter sua morte provocada. Sendo vedada a forma involuntária, aquela consentida pela
família sem qualquer manifestação do paciente.
Além disso, uma parte da doutrina assimila a eutanásia passiva ou por omissão
com a ortotanásia que é conceituada por Nelson Hungri (1958) como “a deliberada
abstenção ou interrupção do emprego dos recursos utilizados para a manutenção artificial
das funções vitais do enfermo terminal, deixando assim que ele morra naturalmente”.
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Ocorre que, não há uma semelhança entre esses dois tipos, visto que, quando se
fala em ortotanásia o principal questionamento está sobre a legitimidade de continuação
do tratamento artificial que mantém o paciente vivo, suas funções vitais. Enquanto que na
eutanásia por omissão o problema principal está na morte do paciente, onde a abstenção
de tratamentos médicos que prolongam a vida do paciente acabam por acelerar sua morte.
A ortotanásia permite ao enfermo morrer bem, àquele que entrou em fase
terminal, juntamente com a sua família, a encarar a situação e aceitar as circunstancias com
uma tranquilidade.

Por fim, a ortotanásia é aceita no Brasil, considerada uma ação lícita visto que não
há qualquer fato típico, sendo um procedimento ético sob o ponto de vista médico, de
acordo com o art. 66 do Código de Ética Médica aprovado pela Resolução 1246/88.
1.3 Distanásia e Mistanásia
A distanásia é uma ação, intervenção que consiste na utilização de recurso médicos
com o objetivo de prolongar a vida humana, de modo a atrasar a morte por algumas horas
ou dias. Apesar deste procedimento ter como objetivo o prolongamento da vida humana,
logo, o adiamento da morte, o mesmo é muito sofrido tanto para o paciente quanto para
família.
O erro da distanásia é não saber o momento de parar, de perceber que as
intervenções e os procedimentos já são inúteis. O fato de perceber isso e decidir cessar
essas intervenções não é omissão, irresponsabilidade e tão pouco auxílio ao suicídio, tratase de aceitar as circunstâncias, perceber que a morte é inevitável e que é a ordem natural
das coisas, da vida.
Ao contrário da eutanásia que está preocupada com a qualidade de vida do
paciente, a distanásia se preocupa, apenas, com a quantidade de vida do paciente.
Quanto a mistanásia, conhecida também como eutanásia social, não tem como
objetivo o alivio da dor do paciente. Trata-se de uma morte miserável.
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A mistanásia pode ser passiva ou ativa. A passiva ocorre quando há uma
negligência, imprudência ou imperícia por parte do médico, sendo a culpa totalmente do
homem. Já a mistanásia ativa é quando o enfermo não consegue ter acesso ao sistema
público de saúde, falta recursos para o tratamento adequado do enfermo, sendo assim,
culpa do Estado, pois a má gestão na administração pública acaba por atingir um dos
serviços essências, a saúde pública.
2 A EUTANÁSIA E A LEGISLAÇÃO BRASILEIRA
O ordenamento jurídico brasileiro não tem uma legislação especifica em relação a
eutanásia. Diante desta ausência, a prática é eventualmente igualada ao homicídio
privilegiado, previsto no Código Penal. Entretanto, a prática da eutanásia traz consigo
grandes questionamentos, conflitos envolvendo princípios, como o da dignidade humana
e autonomia, direita à vida e a liberdade, entre outros.
2.1 Eutanásia no âmbito Civil
Quando se fala em Eutanásia, o que está sendo discutido é a disponibilidade da
vida humana. A Constituição Federal vigente em nosso país tem como princípio norteador
o princípio da dignidade da pessoa humana, conforme se verifica em nossa Carta Magna
em seu art. 1º:
Art. 1º - A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...]
III - a dignidade da pessoa humana;
O princípio da dignidade da pessoa humana assume uma posição de destaque, a
dignidade está na qualidade de vida de todo e qualquer ser humano que é titular de seus
direitos e deveres fundamentais, sendo estes assegurados e respeitados pelo Estado.
Deve-se ressaltar a importância deste princípio como o seguinte ensinamento de
Ana Paula de Barcelos:
Ora a dignidade da pessoa humana é hoje considerada, sob vários
pontos de vista, o pressuposto filosófico de qualquer regime jurídico
civilizado e das sociedades democráticas em geral. Além disso, o
constituinte de 1988 fez uma clara opção pela dignidade da pessoa
humana como fundamento do Estado brasileiro e de sua atuação,
dispondo analiticamente sobre o tema ao longo do texto. Assim, do
ponto de vista da lógica que rege a eficácia jurídica em geral, a
modalidade que deve acompanhar as normas que cuidam da
34

www.conteudojuridico.com.br

dignidade humana é a positiva ou simétrica (BARCELLOS, Ana Paula
de, 2002, p. 203).
Ainda, dentro do nosso ordenamento jurídico também temos assegurado o direito
à vida, um direito fundamental e alicerce de qualquer prerrogativa jurídica da pessoa.
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No que que diz respeito ao direito à vida este está devidamente fundamentado na
Constituição Federal em seu art. 5° caput que diz:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade e o direito à vida, [...]
Ao legislar sobre o direito à vida, o legislador simplesmente garantiu este direito
sem traçar uma referência sobre o exato momento do surgimento da vida humana, deste
modo, têm-se o pensamento de que o Estado assegura desde a concepção ou desde o
nascimento.

Acerca deste tema, Anelise Tessaro tem o seguinte pensamento:
Apesar da vida ser consagrada como um direito fundamental do
homem e também como um princípio, muitas vezes, face à condições
adversas em que a prolongação de uma vida ou uma intervenção
médica não possa trazer benefícios, e sim comprometer a qualidade
de vida deste paciente no seu sentido mais amplo, referindo-se
também à dignidade da pessoa, têm-se por certo que o princípio da
qualidade deve ser somado ao da intangibilidade da vida, para
concluir que nesse caso esta prolongação ou intervenção médica não
será eticamente viável. Isso porque após esta intervenção, aquela
pessoa não poderá usufruir da vida na sua plenitude, restando,
muitas vezes, uma mera existência biológica. E é neste ponto que
estes princípios se complementam, pois, o direito à vida pressupõe
um mínimo de qualidade e dignidade. (TESSARO, p.48).
O direito à vida é um bem essencial do ser humano, ou seja, é um bem jurídico
tido como um direito fundamental básico. Sendo assim, a vida humana deve ser protegida
contra tudo e contra todos, pois seu objeto é de direito personalíssimo.
Sobre o direito à vida, a autora Helena Maria Diniz relata o seguinte:

Se assim for, a vida humana deve ser protegida contra tudo e contra
todos, pois é objeto de direito personalíssimo. O respeito a ela e aos
demais bens ou direitos correlatos decorre de um dever absoluto
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erga ommes, por sua própria natureza ao qual ninguém é lícito
desobedecer. Ainda que não houvesse tutela constitucional ao
direito a vida, que, por ser decorrente de norma de direito material,
é deduzida da natureza do ser humano, legitimada aquela imposição
erga ommes, porque o direito natural é o fundamento do dever-se,
ou melhor, do direito positivo, uma vez que se baseia num consenso,
cuja expressão máxima é a Declaração Universal dos direitos homem,
fruto concebido pela consciência coletiva da humanidade civilizada
(DINIZ, Helena Maria, 2002, p. 21).
A nossa Constituição Federal não define qualquer parâmetro acerca da Eutanásia
em si, apenas preserva a vida humana e a sua dignidade.
Todavia, temos o direito à morte digna. Morrer de maneira digna é reivindicar
vários direitos e também situações jurídicas, por exemplo, a dignidade da pessoa humana,
a liberdade, a autonomia e outros.
Assim, chamaram de eutanásia a dignidade a uma boa morte, morte esta que é
movida pelo sentimento de piedade, compaixão em relação ao enfermo. A eutanásia é
conhecida como a morte provocada por compaixão em um enfermo vítima de fortes dores,
sofrimento e de uma doença incurável.
Portanto, o direito à morte digna trata-se de um desejo que a pessoa tem de ter
uma morte natural, humanizada, sem o prolongamento da dor ou agonia prolongada por
um tratamento inútil. Defender o direito de morrer dignamente não é defender um
procedimento que venha causar a morte de alguém, mas sim de reconhecer a liberdade e
a autodeterminação do paciente.
Quanto a liberdade do paciente podemos trazer aqui o princípio da autonomia
que tem questões valorativas além, claro, da vontade da pessoa. No caso da eutanásia, o
agente procurará não somente assegurar o benefício físico do paciente, mas o bem-estar
em sua totalidade.
O Código Civil de 2002 não apresenta muitas previsões acerca dos direitos de
personalidade, todavia, o texto do art. 15 dispõe que “ninguém pode ser constrangido a
submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica”.
É de suma importância observar a relevância do consentimento dado pelo
paciente, principalmente nos casos em que este é considerado capaz, ressaltando-se a
beneficência, salvo nos casos em que há perigo de vida, por exemplo, art. 146, §3°, I do CP,
quando permitida a intervenção médica ou cirúrgica sem o consentimento do paciente ou
de seu representante legal, se justificada por eminente perigo de vida.
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Mas uma vez, a Constituição Federal traz em seu art. 5°, II, que “ ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei”.
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Pode-se concluir que, não pode haver uma lei obrigando as pessoas a se
submeterem a todos os procedimentos de tratamentos existentes, ainda que de forma
expressa contra sua vontade e sem confirmação de melhora. Neste sentindo, estaria sendo
a dignidade humana violada quando o paciente recusa o tratamento por não ter uma real
expectativa de melhora?
Adentramos então em outro princípio, qual seja, da justiça. O princípio da justiça
está ligado ao conceito de isonomia, ou seja, a distribuição de benefícios, riscos e encargos
do serviço de saúde é feita de modo que todos possam ser beneficiados por ele. Tendo
amparo legal para que todos tenham acesso à saúde.
Sendo limitados os recursos disponíveis pelo serviço de saúde, faz-se necessária
uma organização da sua distribuição de forma eficiente e equilibrada. Esta é feita pelo
governo, por meio da implantação de políticas públicas de saúde, destinação de recursos
e, também pelas unidades de saúde através dos médicos, destruição de vagas, medicação
e outros.
Contudo, todos os princípios têm seus aspectos subjetivos, devendo por tanto
serem bem avaliados na hora de sua aplicação, tendo como objetivo o direito a uma vida
digna quanto a subsistência.
2.2 Eutanásia no âmbito Penal
Já no que diz respeito ao âmbito penal, a eutanásia não é tratada de forma
explicita, mas o fato de não haver uma definição da conduta da eutanásia em nosso
ordenamento, não a torna legalizada no Brasil. E, por haver essa omissão, o Código Penal
busca penalizar a prática da eutanásia, em todas as suas modalidades, adequando-a algum
tipo penal já existente no ordenamento jurídico.
O Código Penal em seu art. 122, por exemplo, prevê o crime de auxílio ao suicídio,
bem como em seu artigo 135 está previsto o crime de omissão de socorro, entretanto, na
maioria das vezes a prática da eutanásia é taxada como crime de homicídio privilegiado,
previsto no art. 121, §1° do CP.
Rego (2009, pg 111) diz que “de modo análoga ao previsto para o aborto, o Código
Penal brasileiro penaliza a eutanásia por entendê-la como homicídio (crime contra a vida);
de acordo com seu artigo 121, é crime matar alguém”.
No entendimento majoritário, de fato quem pratica a eutanásia comete um crime
de homicídio, mas não é um homicídio simples, trata-se de um homicídio privilegiado vista
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que há a presença do sentimento de compaixão, piedade de quem prática tal ato. E por
este motivo há uma redução da pena.
Entretanto, há uma inconstitucionalidade presente nesta analogia jurisdicional
entre o homicídio eutanásico e o homicídio privilegiado, uma vez que no homicídio
eutanásico prevalece a piedade, benigdade e a liberdade do paciente em renunciar à vida,
o que não acontece no homicídio privilegiado que é motivado por valores morais ou fortes
emoções.
Todavia, atualmente se utiliza essa analogia na prática judiciaria brasileira. O
agente, ou seja, quem pratica a eutanásia, não tem despenalização, pelo contrário, a ele é
cedido somente a remota possibilidade de o juiz entender que se trata de um homicídio
piedoso, logo, homicídio privilegiado, sendo-lhe aplicado, apenas, a redução da pena.
“Na legislação pátria não existe especificamente na lei sobre a
matéria, mas o entendimento o homicídio eutanásio é uma prática
que ocorre por motivo de relevante valor moral onde o juiz deverá
decidir o direito, ensejando a diminuição da pena, sem, contudo,
proclamar a absolvição” (MARTINS, Mônica Mayorga, 2007, p. 35).
Diante disso, muitos profissionais da área de saúde temem as hipóteses de
negligência caso não optem por medidas de curas avançadas, reanimações de pacientes
terminais, ainda que estas não tenham sido autorizadas por pacientes, assim, os médicos
acabam por prolongar a vida do paciente com procedimentos distanásicos.
Assim sendo, tanto a eutanásia quanto a ortotanásia - aí
compreendida a limitação do tratamento constituiriam hipóteses de
homicídio. [...] A existência de consentimento não produziria o
efeito jurídico de salvaguardar o médico de uma persecução
penal. Em suma: não haveria distinção entre o ato de não tratar um
enfermo terminal segundo a sua própria vontade e o ato de
intencionalmente abreviar-lhe a vida, também a seu pedido. [...] Essa
postura legislativa e doutrinária pode produzir consequências graves,
pois, ao oferecer o mesmo tratamento jurídico para situações
distintas, o paradigma legal reforça condutas de obstinação
terapêutica e acaba por promover a distanásia. Com isso, endossa um
modelo médico paternalista, que se funda na autoridade do
profissional da medicina sobre o paciente e descaracteriza a condição
de sujeito do enfermo. (BARROSO, Luís Roberto; MARTEL, Letícia de
Campos Velho. A morte como ela é: dignidade e autonomia
individual no final da vida. Revista da Faculdade de Direito da
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Universidade Federal de Uberlândia, São Paulo, v. 34, n. 1, p. 235-274,
2010. p. 8-9).
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O consentimento do paciente enfermo não retira a ilicitude da conduta praticada
pelo médico, bem como não deixa de ser homicídio, pois a manifestação de vontade do
paciente que exerce de forma consciente o seu direito à liberdade de escolha, estando aqui
presentes o princípio da autonomia de vontade e o da dignidade da pessoa humana, não
é prevista em lei como causa de excludente de ilicitude. O médico responderá pela conduta
na forma culpável sempre que podendo ter agido de outra forma, vindo a evitar a conduta
ilícita, não o fez.
Diante o exposto, observa-se que não se deve interpretar o Código Penal de forma
isolada e sim em conjunto com o texto Constitucional e seus princípios, vez que o
consentimento do paciente na prática da eutanásia deveria ser considerado sim pelos
juristas brasileiros como uma hipótese de excludente de ilicitude. Ainda, pela Carta Magna
o princípio da inviolabilidade à vida não é superior aos demais, pelo contrário, o princípio
da dignidade da pessoa humana é tido como princípio norteador de toda Lei Maior.
3 PROJETOS DE ALTERAÇÃO DA LEI RELATIVAS À EUTANÁSIA
Embora a prática da eutanásia seja um assunto bastante antigo, o tema vem
ganhando mais força atualmente, despertando um interesse cada vez maior nos
especialistas de diversas áreas e também da sociedade. Por este motivo surgiram e estão
a surgir cada vez mais projetos de lei com o objetivo de tipificar esta pratica dentro no
nosso ordenamento jurídico.
3.1 Projeto Lei 236/12 do Senado Federal

O Projeto Lei 236/12 do Senado Federal trouxe uma atualização em seu Novo
Código Penal no art. 122, qual seja, a tipificação da eutanásia do seguinte modo:
Art. 122. Matar, por piedade ou compaixão, paciente em estado
terminal, imputável e maior, a seu pedido, para abreviar-lhe
sofrimento físico insuportável em razão de doença grave: Pena –
prisão, de dois a quatro anos”.
Ainda, no anteprojeto do Novo Código Penal também há uma previsão de
excludente de ilicitude para a prática de ortotanásia em seu art. 122, §2°, onde o médico
deixa de utilizar meios artificiais para manter o paciente vivo quando se tratar de doença
grave e/ou terminais. Tem que haver o consentimento do paciente e a enfermidade deve
ser confirmada por outros dois médicos.
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Entretanto, mais uma vez, a tipificação da eutanásia no projeto do Novo Código
Penal e a pena imputada a ela é inconstitucional uma vez que não se pode tratar de forma
igual um homicídio privilegiado e o homicídio eutanásico pois têm motivações distintas,
não cabendo aqui o princípio da interpretação, da analogia.
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Ressalta-se, entretanto, o acerto do legislador em não penalizar o agente que
pratica a ortotanásia.
3.2 Projeto Lei 125/96 do Senado Federal
No que diz respeito a prática da eutanásia ainda não se teve êxito na sua tipificação
ou legalização. Houve uma iniciativa da lei no Senado, Projeto de Lei 125/96, ele pretendia
“autorizar a prática da morte sem dor em casos específicos”, mas este foi arquivado no
final da legislatura.
O projeto tem algumas falhas na abordagem de algumas questões consideradas
fundamentais, tais como, o estabelecimento de prazos para que o paciente reflita sobre
sua decisão, o médico responsável que será responsável pela realização do procedimento
que causará a morte do paciente e outros itens.
Entretanto seria bastante interessante a continuação deste projeto lei, visto a
importância deste na sociedade. O projeto prevê a possibilidade de um enfermo, com
sofrimento físico ou psicológico possa solicitar a realização de procedimentos que visam
sua morte. E nos casos em que o paciente estiver impossibilidade de expressar sua vontade,
um familiar poderá solicitar à Justiça uma autorização.
Há doutrinadores que defendem vigorosamente a prática da eutanásia, bem como
a sua aceitação no ordenamento jurídico vigente. Neste sentido Pessini (2004,p.14) diz:
“Aliviar a dor e o sofrimento é considerado um dever médico, mesmo quando as
intervenções implicam que a vida pode ser abreviada como consequência”.
Nesta mesma linha de raciocínio, o penalista Luiz Flávio Gomes (2007) expõe:
Na nossa opinião (...) desde que esgotados todos os recursos
terapêuticos possíveis e desde que cercada a morte de certas
condições razoáveis (anuência do paciente, que está em estado
terminal, sendo vítima de grande sofrimento, inviabilidade de vida
futura atestada por médicos, etc.), a eutanásia (morte ativa), a morte
assistida (suicídio auxiliado por terceiro) e a ortotanásia (cessação do
tratamento) não podem ser enfocadas como um fato materialmente
típico porque não constitui um ato desvalioso, ou seja, contra a
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dignidade humana, senão, ao contrário, em favor dela.” (GOMES, Luiz
Flávio, 2007).
Seria interessante se este projeto levasse como exemplo alguns itens das
legislações vigentes no Uruguai e na Holanda. Nessas duas leis citadas anteriormente, há
excludente de ilicitude sem que descaracterize o ato como sendo o de matar alguém.
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3.3 Projeto Lei do Senado 7/2018
Este projeto foi proposto pelo senador Pedro Chavez (PSC/MS), onde ele propôs a
emenda no art. 13, do CP que trata dos crimes por omissão.
Ele propôs acrescentar o seguinte dispositivo: §3° Não se considera omissão
penalmente relevante a falta de instituição de suporte de vida ou a não realização de
tratamento ou procedimento médico ou odontológico recusados expressamente pelo
paciente ou, nos casos em que o paciente não possa expressar sua vontade, por seu
representante legal”.

Está norma tem como finalidade isentar penalmente os médicos que praticam a
eutanásia passiva ou a ortotanásia, de modo a viabilizar procedimentos omissivos que
abreviam a vida do paciente que tem uma doença terminal, incurável.
No ponto de vista do senador Pedro Chaves:
(...) tal medida oferecerá maior proteção aos pacientes, os quais, ao
conhecerem melhor os seus direitos, poderão participar ativamente
das decisões a respeito de seu tratamento. De outro lado, cremos
também que o projeto, caso aprovado, será um importante
instrumento de amparo à atividade do médico, visto que, ao tornar
claras as responsabilidades dos pacientes quanto às suas escolhas
terapêuticas, respaldará o médico na hipótese de eventuais
questionamentos.
Recentemente, o deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP), apresentou o
Projeto de Lei 352/2019 com a mesma finalidade que o do senador Pedro Chaves. Está sem
movimentação relevante no momento.
Por fim, a criação do tipo penal “eutanásia” no ordenamento jurídico poderia
facilitar a aplicação da lei, sendo de uma leitura clara e precisa.

CONCLUSÃO
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É nítido que a boa morte, ou seja, o homicídio eutanásico, é uma ação movida pela
compaixão, com a finalidade de libertar o enfermo, através de ação ou omissão, de um
sofrimento físico ou psicológico no qual ele considera insuperável.
O Direito à vida é considero um direito fundamental, mas envolve muito mais do
que o simples fato de viver, de estar vivo e/ou permanecer vivo. Trata-se de um direito de
viver de modo adequado, sendo equiparado a todos os outros direitos fundamentais
estabelecidos na Constituição Federal de 1988, portando, pode haver renunciabilidade.
Ainda, o princípio da dignidade humana é um princípio norteador, de valor basilar
em relação aos outros direitos e deveres fundamentais e a faceta negativa da liberdade
individual, que se apreende a uma interpretação conforme a constituição, de não imputar
pena ao agente da conduta de eutanásia.
Nota-se que a vida é renunciável e cabe, somente, ao paciente, detentor do direito,
decidir se quer continuar no curso natural da morte ou a intervenção, o que claramente
não vendo sendo feito nos hospitais do Brasil, uma vez que os médicos temem ser
penalmente punidos caso não insistam no tratamento de um paciente em estado terminal,
por este motivo acabam indo contra a vontade do paciente e insistem no tratamento.
Observa-se também uma inconstitucionalidade ao igualar o homicídio eutanásico
a um homicídio privilegiado.
Neste mesmo sentido, há um equívoco do legislador infraconstitucional no Projeto
de Lei 236/12, que alterou o Código Penal, quando atribui a pena ao agente do homicídio
eutanásico, o mesmo legislou de acordo com a CF apenas no art. 122, §2° do mesmo
projeto, onde o praticante da ortotanásia é isento da pena.
Por fim, faz-se necessário um grande debate político acerca do tema, a fim de que
a lei que verse sobre a eutanásia disponha sobre os requisitos necessários para a prática
desta de forma clara, comprovando a motivação beneficente da conduta, possibilitando
assim resguardar tanto os direitos fundamentais à vida quanto a liberdade e dignidade da
pessoa humana.
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RESUMO: A justiça brasileira absolveu e reduziu pena de muitos acusados de feminicídio,
sustentada no passado, pela tese legítima defesa da honra, pois o homicídio praticado
estaria justificado na proteção da honra daquele que o cometeu. Dessa forma, pretendeuse abordar os fundamentos que nortearam a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF)
acerca da declaração de inconstitucionalidade da defesa da honra e o direito à defesa em
face do feminicídio. Para realização da pesquisa, foi utilizado um estudo metodológico de
cunho descritivo – bibliográfico, através da análise de doutrinas, jurisprudências, artigos, e
legislações sobre a temática.
PALAVRAS-CHAVE: Legítima defesa da honra. Feminicídio. Gênero. Feminismo. Políticas
públicas.
ABSTRACT: The Brazilian justice acquitted and reduced the penalty of many accused of
femicide, supported in the past, by the legitimate defense of honor thesis, as the homicide
practiced would be justified in the protection of the honor of the one who committed it.
Thus, it was intended to address the foundations that guided the decision of the Supreme
Court (STF) on the declaration of unconstitutionality of the defense of honor and the right
to defense in the face of femicide. To carry out the research, a descriptive methodological
study was used - bibliographical, through the analysis of doctrines, jurisprudence, articles,
and legislation on the subject.
KEYWORDS: Legitimate defense of honor. Femicide. Genre. Feminism. Public policy.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 1. Defesa da honra; 2. Dignidade da pessoa humana e direito à
vida; 3. Traição justifica tirar a vida do cônjuge adúltero? 4. Plenitude de ampla e defesa; 4.
Conclusão. 5. Referências.
1 INTRODUÇÃO
A decisão recente do Supremo Tribunal Federal (STF) declarou pela
inconstitucionalidade da tese de legítima defesa da honra, utilizada para justificar o
feminicídio, aceita especialmente no passado pelos jurados no plenário do Tribunal do Júri
brasileiro. A tese por muito tempo foi sustentada pelos advogados criminalistas, objetivava
um resultado favorável que levasse à absolvição de seus clientes ou à redução da pena,
pois o homicídio praticado estaria justificado na proteção da honra daquele que o
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cometeu. O argumento "moral" usado pela defesa se ancorou na ideia de que as mulheres
pertencem aos homens, e seu comportamento fere a honra de seus donos.
Somente em 12 de março de 2021, o STF definiu a inconstitucionalidade, por meio
da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 779, do uso da tese
de legítima defesa de honra, através da mudança no artigo 25 do Código Penal, que prevê
o impedimento das partes utilizarem, no processo penal, qualquer argumento justificativo
do tipo penal imputado ou investigado que tenha relação com a defesa da honra. A retórica
justificativa ofenderia os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da
proteção à vida e da igualdade de gênero. A proteção da honra do homem, não seria
tecnicamente legítima defesa, seja por falta do requisito da "agressão injusta", seja porque
se trata de bem personalíssimo, individual e próprio, não afetado por ato de terceiro.
Dessa forma, buscou-se no presente artigo descrever os aspectos gerais quanto os
fundamentos que nortearam a decisão do STF acerca da declaração de
inconstitucionalidade do argumento usado em face do feminicídio.
Ressalta-se, por oportuno, que o artigo foi desenvolvido através de uma
metodologia de cunho descritivo - bibliográfico, tendo como principais ferramentas, a
leitura de doutrinas, artigos científicos, jurisprudências e legislações sobre o assunto, para
que assim o artigo atingisse o objetivo proposto.
Assim, no segundo e terceiro capítulos serão abordados os aspectos gerais da
defesa da honra e da dignidade da pessoa humana e direito à vida, para que se tenha um
entendimento sobre a temática abordada. No quarto capítulo, será discutido o adultério
como justificativa na supressão da vida do cônjuge adúltero.
E por fim, no quinto capítulo serão analisados os requisitos da plenitude de ampla
defesa, pautada nos argumentos jurídicos e não jurídicos para a formação do
convencimento dos jurados.
2 DESENVOLVIMENTO
1 DEFESA DA HONRA
Honra ´Substantivo Feminino’

1 princípio ético que leva alguém a ter uma conduta
proba, virtuosa, corajosa e que lhe permite gozar do bom
conceito junto à sociedade
(Dicionário Aurélio)
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O argumento da honra utilizado pela defesa de muitos acusados de feminicídio no
Brasil finalmente foi considerado inaceitável. No Código Penal de 1940 está previsto o
homicídio privilegiado, ou seja, a possibilidade da pena ser reduzida a um sexto ou um
terço, caso houvesse um valor moral envolvido. O uso do termo reforçava a ideia de que o
homem teria direito de assassinar uma mulher se entendesse que ela estava ofendendo
sua imagem, ou seja, sua honra. Dessa forma, o homem invertia a responsabilidade pelo
crime que cometeu (um homicídio) e tornava a própria mulher (já morta) como a culpada
pela própria morte.
Conforme a Constituição nos arts. 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo único, do
Código Penal (CP) - Decreto-lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 e ao art. 65 do Código
de Processo Penal (CPP) - Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 -, a fim de se
afastar a tese jurídica da legítima defesa da honra e se fixar entendimento acerca da
soberania dos veredictos e também segundo à Constituição, ao art. 483, III, § 2º, do CPP.
Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato I - em estado
de necessidade; II - em legítima defesa; III - em estrito cumprimento
de dever legal ou no exercício regular de direito.
No art. 25 do CP a situação caracteriza a legítima defesa:
Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando
moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão,
atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Parágrafo único.
Observados os requisitos previstos no caput deste artigo, considerase também em legítima defesa o agente de segurança pública que
repele agressão ou risco de agressão a vítima mantida refém durante
a prática de crimes.

Nesse contexto, a agressão é injusta e atual ou iminente, envolve direito próprio ou
de terceiro, o uso moderado dos meios necessários e a presença de um ânimo de defesa
(animus defendendi). O direito não atribui desvalor à conduta praticada no exercício da
proteção de um bem jurídico contra uma ofensa perpetrada por outrem.
A ameaça da agressão são um dos requisitos essenciais para a caracterização da
excludente de ilicitude, que pode ser considerada no momento da autodefesa. Então, ao
dispor sobre o uso moderado dos meios necessários, o Código Penal estabelece a
proibição do excesso, no sentido de que a defesa deve consistir no uso para evitar
agressão.

Enfim, a legítima defesa demanda um elemento de natureza subjetiva, pois, além da
presença dos requisitos objetivos previstos na lei, é preciso que “saiba o agente que atua
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nessa condição, ou, pelo menos, acredita agir assim, pois, caso contrário, não se poderá
cogitar de exclusão da ilicitude de sua conduta, permanecendo esta, ainda, contrária ao
ordenamento jurídico” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Niterói:
Editora Impetus. 19. ed., 2017. p. 487).
Contudo, a legítima defesa demanda um elemento de natureza subjetiva, pois, além
da presença dos requisitos objetivos previstos na lei, é preciso que “saiba o agente que
atua nessa condição, ou, pelo menos, acredita agir assim, pois, caso contrário, não se
poderá cogitar de exclusão da ilicitude de sua conduta, permanecendo esta, ainda,
contrária ao ordenamento jurídico” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral.
Niterói: Editora Impetus. 19. ed., 2017. p. 487).
Para evitar que a autoridade judiciária absolvesse o agente que agiu movido por
ciúme ou outras paixões e emoções, no Código Penal a regra do art. 28, segundo a qual:
Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal:
I - a emoção ou a paixão.
Segundo Fernando Capez, “todos os direitos são suscetíveis de legítima defesa, tais
como a vida, a liberdade, a integridade física, o patrimônio, a honra etc., bastando que
esteja tutelado pela ordem jurídica. Dessa forma, o que se discute não é a possibilidade da
legítima defesa da honra e sim a proporcionalidade entre a ofensa e a intensidade da
repulsa. Nessa medida, não poderá, por exemplo, o ofendido, em defesa da honra, matar
o agressor, ante a manifesta ausência de moderação.
No caso de adultério, nada justifica a supressão da vida do cônjuge adúltero, não
apenas pela falta de moderação, mas também devido ao fato de que a honra é um atributo
de ordem personalíssima, não podendo ser considerada ultrajada por um ato imputável a
terceiro, mesmo que este seja a esposa ou o marido do adúltero” (Execução Penal –
Simplificado: 15 ed. São Paulo, Saraiva, 2013. p. 309-310).
Nessa mesma linha, Magalhães Noronha, que afirma que a honra é atributo pessoal,
individual e próprio (Direito Penal. 1985, v. I, p. 192). Nesse contexto, a honra refere-se a
um atributo pessoal, íntimo e subjetivo, cuja tutela se encontra delineada na Constituição,
por exemplo, na previsão do direito de resposta, e no Código Penal, Capítulo V, que prevê
os tipos penais da calúnia, da difamação e da injúria. Tanto, aquele que se vê lesado em
sua honra tem meios jurídicos para buscar sua compensação. Portanto, aquele que pratica
feminicídio ou usa de violência, com a justificativa de reprimir um adultério não está a se
defender, mas a atacar uma mulher de forma de forma criminosa. O adultério não configura
uma agressão injusta apta a excluir a antijuridicidade de um fato típico.
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No art. 65 do Código de Processo Penal (CPP) - Decreto-lei nº 3.689, de 3 de outubro
de 1941 -, a fim de se afastar a tese jurídica da legítima defesa da honra e se fixar
entendimento acerca da soberania dos veredictos e também segundo à Constituição, ao
art. 483, III, § 2º, do CPP.
Código de Processo Penal
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Art. 65. Faz coisa julgada no cível a sentença penal que reconhecer
ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima
defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício
regular de direito.
Art. 483. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem,
indagando sobre: (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008) I – a
materialidade do fato; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) II – a
autoria ou participação; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) III – se
o acusado deve ser absolvido; (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
IV – se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa;
(Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) V – se existe circunstância
qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na
pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a
acusação. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008) (...) § 2º Respondidos
afirmativamente por mais de 3 (três) jurados os quesitos relativos aos
incisos I e II do caput deste artigo será formulado quesito com a
seguinte redação: (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008)
O jurado absolve o acusado?
Conforme a justificativa da ADPF, diante de controvérsia constitucional,
consubstanciada em decisões do Tribunal de Justiça que ora validam, ora anulam,
veredictos do Tribunal do Júri em que se absolvem réus processados pela prática de
feminicídio com fundamento na tese da legítima defesa da honra. Aponta, também,
divergências de entendimento sobre o tema entre o Supremo Tribunal Federal e o Superior
Tribunal de Justiça. No mérito, alega que a interpretação questionada violaria os arts. 1º
caput e inciso III; 3º, inciso IV, e 5º, caput e inciso LIV, da Constituição Federal. A
necessidade de concordância prática do conteúdo da soberania dos veredictos do Tribunal
do Júri com os direitos fundamentais à vida e à dignidade da pessoa humana, bem como
com a proibição constitucional de preconceitos e discriminações e com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
A garantia constitucional de soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, por vezes,
acaba legitimando julgamentos contrários aos elementos fático-probatórios produzidos à
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luz do devido processo legal, passando a mensagem de que é legítimo absolver réus que
comprovadamente praticam feminicídio se isso houver ocorrido em defesa de suas honras.
Antes da recente decisão, em 1990 o STF já havia declarado ilegal as teses de
‘legítima defesa da honra’. No ano de 2006, no Brasil, foi promulgada a Lei 11.340, mais
conhecida como Lei Maria da Penha. Essa lei “cria mecanismos para coibir e prevenir
violência doméstica e familiar contra a mulher”. No entanto, ela não continha a definição
de feminicídio, que só veio a ser instituída em 2015 (lei 13.104) e define como tal , quando
ocorre o assassinato de mulheres por serem mulheres, isto é, quando o assassinato envolve
violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da
vítima.
2

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO À VIDA

A ideia que subjaz ‘legítima defesa da honra’, feminicídio ou agressão praticado
contra o cônjuge tem origem antiga no direito brasileiro, instituiu desigualdade entre
homens e mulheres.

A “honra masculina” já foi um bem jurídico protegido pelo ordenamento, como se
verificava, à época da colônia, no Livro V, Título XXXVIII, das Ordenações Filipinas, no qual
se concedia ao homem o direito de matar sua esposa quando flagrada em adultério.
No Código Criminal do Império do Brasil, de 1830, e no Código Penal da República
de 1890, enquanto não houvesse previsão acerca do direito do homem de matar a mulher
por uma traição, nesses diplomas, o adultério era considerado um crime contra a segurança
do estado civil e doméstico quando cometido por ambos os sexos.
Todavia, enquanto a configuração do instituto demandava, para homens, a
comprovação de uma relação extraconjugal estável e duradoura, para as mulheres, bastava
a mera presunção de sua ocorrência (RAMOS, Margarita Danielle. (Reflexões sobre o
processo histórico-discursivo do uso da legítima defesa da honra no Brasil e a construção
das mulheres. Revista Estudos Feministas, v. 20, n. 1, p. 53-73, 2012).
Foi no discurso jurídico acerca da legítima defesa que se abriu espaço para a
tolerância em relação aos homicídios cometidos por homens contra mulheres consideradas
adúlteras, visando à tutela da honra masculina, a qual era reforçada pela lei civil, que,
trazendo conceitos como “mulher honesta” e “mulher já deflorada”, conferia tratamento
extremamente desigual entre os gêneros.
Margarita Ramos destaca que, desse modo, “se estruturará, de forma equivocada na
jurisprudência brasileira, a tese de legítima defesa da honra pelo discurso jurídico”.
Destarte,
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Para que fosse possível a descriminalização do assassinato da mulher
eliminando, assim, o caráter criminoso da ação, ‘operou-se uma
‘adaptação’ ou uma justa posição entre a legítima defesa e a defesa
do bem jurídico ‘honra’ para a construção da tese da legítima defesa
da honra (Reflexões sobre o processo histórico-discursivo do uso da
legítima defesa da honra no Brasil e a construção das mulheres.
Revista Estudos Feministas, v. 20, n. 1, p. 66, 2012).
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O comportamento da mulher, especialmente no que se refere à sua conduta sexual,
seria uma extensão da reputação do “chefe de família”, que, sentindo-se desonrado, agiria
para corrigir ou cessar o motivo da desonra.
Trata-se de uma percepção instrumental e desumanizadora do indivíduo, que
subverte o conceito kantiano - que é base da ideia seminal de dignidade da pessoa humana
de que o ser humano é um fim em si mesmo, não podendo jamais ter seu valor individual
restringido por outro ser humano ou atrelado a uma coisa. Essa dimensão da dignidade da
pessoa humana foi delineada por Othon de Azevedo Lopes:
O homem como ser racional, que age segundo sua autonomia, não
tem um preço, nem muito menos um equivalente. A condição
humana é assim revestida de dignidade por ser um fim em si mesmo
e jamais um meio. A dignidade humana está ligada à ideia de tratar
todos como um fim em si mesmo. Nas palavras de Kant, o imperativo
prático seria o seguinte: ‘haja de forma a tratar a humanidade, seja
na sua pessoa ou na de outro, sempre como um fim em si mesmo e
jamais com um meio’. De tal ideia, Kant tira várias conclusões.
A primeira é a de que o homem não pode ser coisificado,
transformado em objeto já que é necessariamente um fim em si
mesmo. A pessoa humana é, por isso, indisponível, até por ato
próprio.
A segunda é a circunstância de que a violação dos direitos humanos
reduz o homem a um meio, na medida em que o violador estará
utilizando o ofendido como um meio para os seus objetivos.
A terceira consequência é a de que não basta não atentar contra a
pessoa humana, sendo indispensável transformá-la nos fins de todas
as ações. A humanidade como um fim em si mesmo, deve ser
promovida.
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A quarta está no fato de que o fim natural de todos os homens é a
felicidade. Daí que, por reconhecer o outro como um fim em si
mesmo, cada homem deve tomar os fins e a felicidade do outro, na
medida do possível, como os seus fins.
Uma última consequência, não menos importante, é a de considerar
que a dignidade a pessoa humana é um princípio supremo limitador
de todos os demais, já que para Kant adviria da razão pura e não da
experiência. (LOPES, Othon de Azevedo. A dignidade da pessoa
humana como princípio jurídico fundamental.
In: Estudos de direito público: direitos fundamentais e estado
democrático de direito. Porto Alegre: Síntese, 2003. p. 193-211).
Ingo Sarlet nos fornece uma definição contemporânea do princípio da dignidade da
pessoa humana, in verbis:
Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e
distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e
deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e
qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe
garantir as condições existenciais mínimas para uma vida saudável,
além de propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os
demais seres humanos. (SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da
pessoa humana e direito fundamentais na Constituição Federal de
1988. 5. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007)
No art. 1º, inciso III, da Constituição de 1988, o argumento da “legítima defesa da
honra” normaliza e reforça uma compreensão de desvalor da vida da mulher, tomando-a
como ser secundário cuja vida pode ser suprimida em prol da afirmação de uma suposta
honra masculina.
Isso também está em descompasso com os objetivos fundamentais contidos no art.
3º da Carta Magna, especialmente os seguintes: “I - construir uma sociedade livre, justa e
solidária”; e “IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor,
idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
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Trata-se, além do mais, de tese violadora dos direitos à vida e à igualdade entre
homens e mulheres (art. 5º, caput e incisos I, da CF), também pilares de nossa ordem
constitucional.
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A ofensa a esses direitos concretiza-se, sobretudo, no estímulo à perpetuação da
violência contra a mulher e do feminicídio. Com efeito, o acolhimento da tese da legítima
defesa da honra tem a potencialidade de estimular práticas violentas contra as mulheres
ao mulheres ao exonerar seus perpetradores da devida sanção. Silvia Pimentel et al
apontam que:
É nos chamados ’crimes de honra’ e, em geral, em casos de agressões
e homicídios contra mulheres, praticados por seus maridos,
companheiros, namorados ou respectivos ex – sob a alegação da
prática de adultério e/ou do desejo de separação por parte da mulher
– que a discriminação e violência contra as mulheres ganha máxima
expressão. A título de ’defender a honra conjugal e/ou do acusado’,
buscando justificar o crime, garantir a impunidade ou a diminuição
da pena, operadores (as) do Direito lançam mão da tese da legítima
defesa da honra ou da violenta emoção, e de todo e qualquer recurso
para desqualificar e culpabilizar a vítima pelo crime, em um
verdadeiro julgamento não do crime em si, mas do comportamento
da mulher, com base em uma dupla moral sexual (PIMENTEL, Silvia;
PANDJIARJIAN, Valéria; BELLOQUE, Juliana. "Legitima defesa de
honra". Ilegítima impunidade de assassinos: um estudo crítico da
legislação e jurisprudência da América Latina. In: Vida em família:
uma perspectiva comparativa sobre crimes de honra. 2006. p. 65208, grifo nosso).

É dever do Estado criar políticas públicas para coibir o feminicídio e a violência
doméstica, a teor do que dispõe o art. 226, § 8º, da CF, segundo o qual o Estado assegurará
a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para
coibir a violência no âmbito de suas relações.
A obrigação do Estado é adotar condutas positivas e dever de não ser conivente e
de não estimular a violência doméstica e o feminicídio. A Comissão Interamericana de
Direitos Humanos (CIDH), por meio de nota divulgada em 4 de fevereiro 2019, expressou
“sua preocupação pela prevalência alarmante de assassinatos de mulheres por motivo de
estereótipo de gênero no Brasil, uma vez que pelo menos 126 mulheres foram mortas no

país desde o início do ano”.
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A Comissão exortou o Brasil “a implementar estratégias abrangentes para prevenir
tais eventos e cumprir sua obrigação de investigar, julgar e punir os responsáveis; bem
como oferecer proteção e reparação integral a todas as vítimas”. Salientou, ainda, a
Comissão Interamericana de Direitos Humanos que, “segundo dados da Comissão
Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), da Organização das Nações Unidas,
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40% de todos os assassinatos de mulheres registrados no Caribe e na América Latina
ocorrem no Brasil”. (Acesso em 24/2/21). No Atlas da Violência 2020 do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), o crescimento dos índices de feminicídio no Brasil
entre 2008 e 2013, in verbis: “
Ao se analisarem os homicídios de mulheres pelo local de ocorrência,
notam-se duas tendências distintas. A taxa de homicídios ocorridos
fora da residência da vítima segue a mesma tendência da taxa geral
de homicídios e da taxa total de homicídios de mulheres no país, com
quedas nos períodos entre 2013 e 2018 e entre 2017 e 2018 (redução
de 11,8% em ambos os períodos), e aumento no decênio 2008-2018
(3,4%). Por sua vez, a taxa de homicídios na residência segue outro
padrão: enquanto a taxa ficou constante entre 2008 e 2013,
aumentou 8,3% entre 2013 e 2018, havendo estabilidade entre 2017
e 2018. Essas diferenças indicam a existência de dinâmicas diversas
nos homicídios de mulheres nas residências em comparação com
aqueles fora das residências.
Ademais, considerando-se os homicídios ocorridos na residência
como proxy de feminicídio, observa-se que 30,4% dos homicídios de
mulheres ocorridos em 2018 no Brasil teriam sido feminicídios –
crescimento de 6,6% em relação a 2017 –, indicando crescimento da
participação da mortalidade na residência em relação ao total de
mulheres vítimas de homicídio.
Esse percentual é compatível com os resultados apresentados no
Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em que a proporção de
feminicídios em relação aos homicídios de mulheres registrados
pelas polícias civis foi de 29,4% (Bueno et al., 2019).
(https://www.ipea.gov.br/atlasviolencia/download/24/atlas
-daviolencia-2020, acesso em 19/6/21).
O “Mapa da Violência de 2015: Homicídio de Mulheres no Brasil”, já registrava que
o Brasil detinha a 5ª maior taxa de feminicídios do mundo.
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Com sua taxa de 4,8 homicídios por 100 mil mulheres, o Brasil, num
grupo de 83 países com dados homogêneos, fornecidos pela
Organização Mundial da Saúde, ocupa uma pouco recomendável 5ª
posição, evidenciando que os índices locais excedem, em muito, os
encontrados na maior parte dos países do mundo.
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Efetivamente, só El Salvador, Colômbia, Guatemala (três países latinoamericanos) e a Federação Russa evidenciam taxas superiores às do
Brasil. Mas as taxas do Brasil são muito superiores às de vários países
tidos como civilizados: * 48 vezes mais homicídios femininos que o
Reino Unido; * 24 vezes mais homicídios femininos que Irlanda ou
Dinamarca; * 16 vezes mais homicídios femininos que Japão ou
Escócia.
O Ministério da Saúde, com base no cruzamento dos registros de óbitos com os
atendimentos na rede pública de saúde entre 2011 e 2016, verificou que três em cada dez
mulheres que morreram no Brasil por causas ligadas à violência haviam sido
frequentemente agredidas. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 indicou:
Uma escalada nos feminicídios no Brasil em nível nacional e
subnacional. No país, os casos registrados passaram de 929 em 2016,
primeiro ano completo de vigência da lei, para 1.326 em 2019 – um
aumento de 43% no período. Mesmo com a redução nos homicídios
em 2018 e 2019, o número de casos de feminicídio registrados
continuou a subir, assim como sua proporção em relação ao total de
casos de homicídios com vítimas mulheres (. acesso em 19/4/21).
Na conclusão do STF, a tese da “legítima defesa da honra”, é prática que não se
sustenta à luz da Constituição de 1988, por ofensiva à dignidade da pessoa humana, à
vedação de discriminação e aos direitos à igualdade e à vida, não devendo ser veiculada
no curso do processo penal nas fases pré-processual e processual, sob pena de nulidade
do respectivo ato postulatório e do julgamento, inclusive quando praticado no Tribunal do
Júri.
3 A TRAIÇÃO JUSTIFICA TIRAR A VIDA DO CÔNJUGE ADÚLTERO?
No art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição de 1988, admite-se a utilização de
argumentos jurídicos e extrajurídicos. A legítima defesa é uma das causas excludentes da
ilicitude previstas no Código Penal, as quais, consoante o teor do art. 23, excluem a
configuração de um crime, e, consequentemente, afastam a aplicação da lei penal, tendo
em vista a condição específica em que foi praticado determinado fato típico.
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A legítima defesa demanda um elemento de natureza subjetiva, pois, além da
presença dos requisitos objetivos previstos na lei, é preciso que “saiba o agente que atua
nessa condição, ou, pelo menos, acredita agir assim, pois, caso contrário, não se poderá
cogitar de exclusão da ilicitude de sua conduta, permanecendo esta, ainda, contrária ao
ordenamento jurídico” (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal. Parte Geral. Niterói:
Editora Impetus. 19. ed., 2017. p. 487).
A “legítima defesa da honra”, na realidade, não configura legítima defesa. A traição
se encontra inserida no contexto das relações amorosas, sendo que tanto homens quanto
mulheres estão suscetíveis de praticá-la ou de sofrê-la. Seu desvalor reside no âmbito ético
e moral, não havendo que se falar em um direito subjetivo de contra ela agir com violência.
Para evitar que a autoridade judiciária absolvesse o agente que agiu movido por
ciúme ou outras paixões e emoções que o legislador inseriu no atual Código Penal a regra
do art. 28, segundo a qual:
Art. 28. Não excluem a imputabilidade penal: I - a emoção ou a
paixão.
Todos os direitos são suscetíveis de legítima defesa, tais como a vida,
a liberdade, a integridade física, o patrimônio, a honra etc., bastando
que esteja tutelado pela ordem jurídica. Dessa forma, o que se
discute não é a possibilidade da legítima defesa da honra e sim a
proporcionalidade entre a ofensa e a intensidade da repulsa. Nessa
medida, não poderá, por exemplo, o ofendido, em defesa da honra,
matar o agressor, ante a manifesta ausência de moderação. No caso
de adultério, nada justifica a supressão da vida do cônjuge adúltero,
não apenas pela falta de moderação, mas também devido ao fato de
que a honra é um atributo de ordem personalíssima, não podendo
ser considerada ultrajada por um ato imputável a terceiro, mesmo
que este seja a esposa ou o marido do adúltero (Execução Penal –
Simplificado: 15 ed. São Paulo, Saraiva, 2013. p. 309-310).
Nesse mesmo pensamento, Magalhães Noronha afirma que a honra é atributo
pessoal, individual e próprio (Direito Penal. 1985, v. I, p. 192). Nesse contexto, a honra
refere-se a um atributo pessoal, íntimo e subjetivo, cuja tutela se encontra delineada na
Constituição, por exemplo, na previsão do direito de resposta, e no Código Penal, Capítulo
V, que prevê os tipos penais da calúnia, da difamação e da injúria. Portanto, aquele que se
vê lesado em sua honra tem meios jurídicos para buscar sua compensação. Aquele que
pratica feminicídio ou usa de violência, com a justificativa de reprimir um adultério não
está a se defender, mas a atacar uma mulher de forma desproporcional covarde e
criminosa.
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Nem toda violência nas relações pode legitimar o direito de legítima defesa, pois a
permissibilidade exige também o cumprimento das funções político-criminais do Direito
Penal. A legitimidade da defesa está sempre condicionada pela diminuição da violência
social.
4 PLENITUDE DE AMPLA DEFESA
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A plenitude de ampla defesa é princípio constitucional essencial à instituição do
Tribunal do Júri e está inscrita no rol de direitos e garantias fundamentais da Carta Magna,
nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII. A Constituição garante aos réus submetidos ao
Tribunal do Júri plenitude de defesa, no sentido de que são cabíveis argumentos jurídicos
e não jurídicos para a formação do convencimento dos jurados.
A legítima defesa da honra, nessa perspectiva, não cabe ser invocada como
argumento jurídico ou não jurídico inerente à plenitude de defesa própria do Tribunal do
Júri. Não se pode ignorar que a cláusula tutelar da plenitude de defesa não pode constituir
instrumento de salvaguarda de práticas ilícitas.
A prevalência da dignidade da pessoa humana, da vedação a todas as formas de
discriminação, do direito à igualdade e do direito à vida sobre a plenitude da defesa, tendo
em vista os riscos elevados e sistêmicos decorrentes da naturalização, da tolerância e do
incentivo à cultura da violência doméstica e do feminicídio.
O feminicida é absolvido com base em “legítima defesa da honra” na hipótese
processual do art. 483, III, § 2º, do CPP (absolvição genérica ou por clemência). Defende
que, nesses casos, o princípio da soberania dos veredictos seja interpretado com
temperamentos, para que não coloque à salvo do controle judicial a absolvição com base
na aludida tese.
Não havendo vinculação a teses ou a prova na absolvição do acusado pelos jurados
na forma do art. 483, III, § 2º, do Código de Processo Penal, não há margem legal para
órgão de acusação recorrer dessa decisão sustentando a nulidade do veredicto por
contrariedade à prova dos autos.
Isso porque, o quesito versado no art. 483, III, § 2º, do Código de
Processo Penal tem natureza genérica, não estando vinculado a
nenhum tipo de prova que tenha sido produzida. Decorre, pois, da
essência do júri que os jurados possam absolver o réu com base na
livre convicção e independentemente das teses que foram veiculadas,
considerados elementos não jurídicos e extraprocessuais, pois não há
como avaliar, nessa etapa, o íntimo dos jurados para concluir pelas
razões que os levaram ao veredicto absolutório. Souza Nucci, ao
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tratar do tema, destaca que a reforma processual de 2008 veio
justamente para “eliminar as diversas questões vinculadas a teses
defensivas de absolvição, tais como legítima defesa, estado de
necessidade, erro de tipo etc. (Código de Processo Penal comentado,
16. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1134).
Com a nova mudança imposta pelo STF, a tese inconstitucional de legítima defesa
da honra (ou qualquer argumento que induza à tese), seja na fase pré-processual,
processual ou no julgamento perante o Tribunal do Júri, caracteriza a nulidade da prova,
do ato processual ou até mesmo dos debates por ocasião da sessão do júri, facultando-se
ao titular da acusação recorrer de apelação na forma do art. 593, III, a, do Código de
Processo Penal.
4 CONCLUSÃO
O presente artigo perfaz uma análise da inconstitucionalidade da tese legítima
defesa da honra e o direito à defesa em face do Feminicídio Lei 13.104/2015, no qual prevê
circunstância qualificadora do crime de homicídio e inclui o feminicídio no rol de crimes
hediondos. Buscou-se demonstrar os fundamentos que nortearam a decisão do STf, acerca
da declaração de inconstitucionalidade da tese de legítima defesa da honra, porém mais
pautada em um processo penal, à luz da constituição federal, além da consagração do
sistema acusatório.
Pela Constituição Federal, mulheres são cidadãs de direito e autônomas em seus
atos, ou seja, nada justifica o assassinato de outra pessoa, muito menos por motivo tão vil.
No caso do assassinato de Ângela Diniz por seu companheiro Doca Street, ocorrido em
1976, no Rio de Janeiro, ao tentar justificar o crime, Doca alegou ter ciúmes de Ângela,
dizendo que, havia matado por amor, o que ensejou a imediata reação do movimento
feminista com o slogan: “Quem ama não mata”. Os advogados de Doca conseguiram, em
um primeiro julgamento, o reconhecimento da legítima defesa da honra, que foi
condenado a uma pena de dois anos de reclusão, com suspensão condicional da pena e,
dessa forma, não foi preso. Mas a revolta com o julgamento fez com que a decisão fosse
anulada e julgado novamente Doca foi condenado a 15 anos, pelos 4 em regime fechado.
Neste exemplo e muitos outros casos, a tese da legítima defesa da honra vinha
sendo utilizada para absolver acusados de feminicídio ou diminuir consideravelmente a
pena, obviamente perdendo força com o desenvolvimento social e a diminuição do
machismo, de modo que a jurisprudência demonstra que os jurados passaram a não
reconhecer o referido argumento.
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O STF entendeu que (I) a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por
contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF),
da proteção à vida e da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF); (II) a interpretação
conforme a Constituição Federal dos arts. 23, inciso II, e 25, caput e parágrafo único,
do Código Penal e ao art. 65 do Código de Processo Penal, obriga a exclusão da legítima
defesa da honra do âmbito do instituto da legítima defesa e, (III) fica obstado à defesa que
sustente, direta ou indiretamente, a legítima defesa da honra (ou qualquer argumento que
induza à tese) nas fases pré-processual ou processual penais, bem como no julgamento
perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do julgamento.
Por outro lado, sob a ótica da ampla defesa, o terceiro item (III) da decisão, deve ser
visto com reservas, pois, data venia, ultrapassa os limites legais e afronta a plenitude do
Direito de Defesa, garantida pela Constituição Federal, ao impedir que o advogado
criminalista possa sustentar referida tese em plenário.
(i) firmar o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra
é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF), da proteção à vida e
da igualdade de gênero (art. 5º, caput, da CF);
(ii) conferir interpretação conforme à Constituição aos arts. 23, inciso
II, e 25, caput e parágrafo único, do Código Penal e ao art. 65 do
Código de Processo Penal, de modo a excluir a legítima defesa da
honra do âmbito do instituto da legítima defesa e, por consequência,
(iii) obstar à defesa que sustente, direta ou indiretamente, a legítima
defesa da honra (ou qualquer argumento que induza à tese) nas fases
pré-processual ou processual penais, bem como no julgamento
perante o tribunal do júri, sob pena de nulidade do ato e do
julgamento.
Ciúmes e supostas traições justificariam matar covardemente esposas, noivas,
namoradas parceiras? São argumentos focados na própria cultura machista da sociedade,
segundo especialistas no comportamento humano.
Com a mudança, uma nova realidade configura no tribunal do júri, que agora
passará ter o poder de anular as argumentações da defesa da honra, dessa vez julgando e
investigando os reais motivos que levaram ao crime de feminicídio, assim espera a
sociedade brasileira. E com isso, o tribunal passa a dar um tratamento nos casos de
feminicídio, acatando argumentações das partes ou substituí-la quando verificar a falta de
motivo para que subsista se sobrevierem razões que a justifiquem.
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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo explorar e discutir a doença mental (Psicopatia)
no sistema jurídico atual do Brasil, discutir o conceito e as características da doença mental,
propor sanções penais aplicáveis à doença mental criminal, discutir teorias criminais,
especialmente teoria da culpa e finalmente analisar os tópicos relacionados, as possíveis
contra-medidas jurídicas, sua aplicabilidade e eficácia, buscam contribuir de alguma forma
com o assunto. Para atingir o objetivo proposto, é necessário investigar alguns aspectos
teóricos da psiquiatria forense e analisar as doutrinas relacionadas ao assunto.
Palavras-chave: Psicopatia; Direito Penal; Sanção Penal; Culpabilidade; Pena.
ABSTRACT: This research aims to explore and discuss mental illness (Psychopathy) in the
current legal system in Brazil, discuss the concept and characteristics of mental illness,
propose criminal sanctions applicable to criminal mental illness, discuss criminal theories,
especially the theory of guilt and finally analyzing related topics, possible legal
countermeasures, their applicability and effectiveness, seek to contribute in some way to
the subject. To achieve the proposed objective, it is necessary to investigate some
theoretical aspects of forensic psychiatry and analyze the doctrines related to the subject.
Keywords: Psychopathy; Criminal Law; Criminal Sanction; Guilt; Pity.

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. CONCEITO DE PSICOPATIA. 1.1 PSICOPATAS HOMICIDAS E
O DIREITO PENAL. 2. CULPABILIDADE. 2.1 IMPUTABILIDADE. 3. DAS SANÇÕES PENAIS. 3.1
QUAL TRATAMENTO ADEQUADO. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
Diante da inexistência de penalidades, o presente artigo tem como objetivo
aprofundar as pesquisas sobre a psicopatia e verificar o atual tratamento dispensado a
essas pessoas no ordenamento jurídico, segundo o Código Penal Brasileiro– Decreto Lei
nº2.848/1940, a fim de proporcionar uma adequada resposta do direito penal brasileiro
aos casos criminais de psicopatas, de certa forma, comparar as seguintes situações e
analisar as formas de punição atualmente utilizado em outros países para encontrar
soluções para problemas comuns.
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A questão gira em torno da culpa de criminosos com diagnóstico de doença mental,
as sanções pertinentes, e se essas pessoas são inocentes ou imputáveis porque este
transtorno mental, caracteriza-se por estar na fronteira entre a razão e a loucura. Nesse
caso, também será analisada a imagem do indivíduo no ornamento jurídico brasileiro para
encontrar elementos que determinem o arcabouço penal adequado a essas situações.

A doença mental é considera um transtorno de personalidade, que se manifesta
principalmente como falta de empatia e autocensura, manifestando-se como um
comportamento “antissocial”, pois não existe uma relação mútua real e regras sociais e
direitos dos outros (LEE, 1999). De acordo com essa definição, as pesquisas serão
aprofundadas, buscando conceituar a psicopatia e fornecer métodos para identificar esses
indivíduos.
Todo o capítulo discutirá: análise conceitual da doença mental; a teoria criminal
focada na impunidade, irresponsabilidade e responsabilização, tentando determinar se os
indivíduos com psicopatia podem e/ou devem ser responsabilizados no Brasil e em outros
países, o que é o método de punição mais eficaz aplicável a este caso?
Essa pesquisa faz sentido, pois o transtorno mental é uma realidade e a existência
dessas pessoas na sociedade não pode ser ignorada. Além disso, esse é um problema que
tem causado grande repercussão no país e no campo jurídico, pois o crime é um dos
maiores problemas da sociedade atual e precisava ser resolvido.
Portanto, o objetivo principal deste artigo é contribuir para o estudo de imputação
do doente mental ao Código Penal Brasileiro, discutir as lacunas do nosso ordenamento
jurídico sobre o assunto e identificar os meios que auxiliam a prevenir e limitar a prática
criminal. O comportamento de pessoas com diagnóstico de psicopatia.
1. CONCEITO DA PSICOPATIA
No século XIX, por volta de 1801, o primeiro a conceituar perturbação moral foi
Phillippe Pinel, o responsável pela criação do conceito de “Maniesans delire”, que significa
“louco sem delusão” ou “racional” em português, caracterizar o portador de
comportamento beligerante e anormal (SILVA, 2015).
Ana Beatriz Barbosa explicou isso, lembrando que:

É importante ressaltar que o termo psicopata pode dar a falsa
impressão de que se trata de indivíduos loucos ou doentes mentais.
A palavra psicopata literalmente significa doença da mente (do grego
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psyche= mente; e pathos = doença). No entanto, em termos médicopsiquiátricos, a psicopatia não se encaixada na visão tradicional das
doenças mentais. Esses indivíduos não são considerados loucos nem
apresentam algum tipo de desorientação. Também não sofrem de
delírios ou alucinações (como a esquizofrenia) e tampouco
apresentam intenso sofrimento mental (como a depressão ou o
pânico, por exemplo), (SILVA, 2014, p. 38)
No contexto atual, existe três teorias que buscam conceituar a psicose: a primeira
considera a psicose uma doença mental, a segunda considera uma doença moral e a ultima
considera um transtorno de personalidade (SILVA, 2015).
A atual defesa da doença mental afirma que a doença decorre de fatores do
biológicos e apoia a ocorrência de suscetibilidade genética e alteração em certas áreas do
cérebro de pacientes com esse transtorno, resultando na distorção dos requisitos legais e
sendo movidos por alguns especialistas.
A segunda é que a psicopatia é uma espécie de doença moral, que os pacientes
mentais obedecem a regras e não tem consciência moral, resultando na distorção dos
requisitos legais e sendo movidos por emoções.
A terceira tendência é que a maioria dos especialistas sabe que a doença mental é
um transtorno de personalidade. Na definição da American Psychiatric Association,
personalidade é uma tendência a sentir, se comportar e pensar de maneira relativamente
consistente ao longo do tempo e quando características podem ser expressas (MECLER,
2015, p.35).
A doença mental é atualmente considerada pela medicina como um transtorno de
personalidade antissocial, estabelecida como -F60.2 na CID 10 (Classificação Internacional
de Doenças da Organização Mundial de Saúde), que fornece:
Pacientes psiquiátricos são pessoas com transtorno de personalidade específicos.
Eles exibem “graves distúrbios na composição do caráter pessoal e nas tendências
comportamentais, geralmente envolvendo vários aspectos da personalidade e quase
sempre relacionado a um caos social considerável” (CAITANO, 1998, p.109).
Em relação às características dos pacientes mentais, alguns atributos mais comuns
são: falta de arrependimento e sentimentos, instabilidade e intolerância à frustação e
impulso (BITTENCOURT, 1981).
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Em consonância com isso, o autor Genival Veloso apontou:
As características mais acentuadas nas personalidades psicopáticas
são: distúrbios da afetividade, ausência de delírios, boa inteligência,
inconstância, insinceridade, falta de vergonha e de remorso, conduta
social inadequada, falta de ponderação, egocentrismo, falta de
previsão, inclinação à conduta chocante, raramente tendem ao
suicídio, vida sexual pobre e não persistem num plano de vida
(FRANÇA, 2004, p. 424).
Por fim, deve-se ressaltar que os pacientes com doenças metais podem desfrutar
plenamente suas habilidades mentais, não terão alucinações, não serão considerados
doentes mentais e nem todos estes cometerão atos criminosos. Concluída a compreensão
do conceito de psicopatia, será analisado como a legislação brasileira prevê punições para
crime cometidos por pessoas com diagnostico de psicopatia.
1.1 Psicopatas Homicidas e o Direito Penal
Como bem se sabe, o Tribunal do Júri é quem tem competência para julgar os crimes
dolosos contra a vida. Desta forma ocorre com os homicídios em série praticados por
psicopatas, que neste caso vão a julgamento perante o Conselho de Sentença. Com base
no laudo do perito, os quesitos são elaborados; desta forma, se o laudo determinar a
imputabilidade do agente, os quesitos acerca da semi-imputabilidade não são necessários
(MATTEI, 2016).
Caberá à comissão julgadora decidir se existem motivos especiais para a comutação
prevista no artigo 26 da Lei Penal; se entender que tal presunção é adequada, o juiz
reduzirá a pena de um terço a dois terços quando o juiz realizar a dosimetria ou o agente
será submetido a medidas de segurança (MATTEI, 2016).
Conforme já mencionado no decorrer do trabalho, não há previsão legal para punir
os portadores de transtorno mental por comportamento criminoso, para este estudo o
foco é punir os homicídios em série diagnosticados como doentes mentais.
Posteriormente, discutiremos o mecanismo de punição atualmente "disponível" no sistema
penal brasileiro como forma de sanção contra pacientes com doença mental. Antes disso,
alguns conceitos são necessários.
2. CULPABILIDADE

Quando uma pessoa comete um crime e é responsabilizada, a culpa é dela, o que é
uma característica negativa da desaprovação. Capez (2016) explica que a culpa não é um
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elemento do crime cometido, mas uma condição para a punição do agressor. É a
reprovação de comportamento típico e ilegal (MIRABETE, 2016).
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De acordo com a teoria adotada pelo Código Penal Brasileiro, é imputável o
elemento que constitui a culpa, o que será melhor esclarecido a seguir; ciente da
ilegalidade dos fatos, ou seja, o agente deve conhecer ou estar apto a conhecer a natureza
anti-jurídica de suas ações e, finalmente, para condenar a culpa sexual, o sujeito deve ser
capaz de agir de maneiras diferentes, ou seja, exigir comportamentos diferentes.
Assim, a culpabilidade pode ser excluída pela ausência de qualquer um dos
elementos citados. Pode ocorrer por casos de inimputabilidade do sujeito, previstos nos
artigos 26 (doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado), 27
(desenvolvimento mental incompleto do menor de 18 anos) e 28, § 1º (embriaguez) do
Código Penal. Ainda, pela inexistência da possibilidade de conhecimento do ato ilícito por
erro sobre a ilicitude (art. 21), descriminantes putativas (art. 20, § 1º) ou obediência à ordem
de superior hierárquico (art. 22, segunda parte). A primeira parte do art. 22 do Código Penal
traz a excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa na coação moral
irresistível (BELING, 2017).
Este trabalho não é adequado para uma maior conceituação sobre isso, pois não é
o foco da pesquisa, mas acredita-se que a menção desses elementos é importante para o
leitor contextualizar e compreender melhor os tópicos que se seguem.
2.1 Imputabilidade
Em suma, a responsabilidade criminal pode ser definida como a capacidade de um
indivíduo de cometer um fato ilegal típico e responder criminalmente a ele. Trata-se de
compreender a natureza ilegal dos fatos e agir de acordo com esse entendimento CAPEZ,
2017).
Além de descrever o conceito de responsabilidade, Fernando Capez (Fernando
Capez) aprofundou seu entendimento ao falar sobre a necessidade de um agente saber
que está cometendo um ato ilegal:
“O agente deve ter condições físicas, psicológicas, morais e mentais
de saber que está realizando um ilícito penal. Mas não é só. Além
dessa capacidade plena de entendimento, deve ter totais condições
de controle sobre sua vontade. Em outras palavras, imputável é não
apenas aquele que tem capacidade de intelecção sobre o significado
de sua conduta, mas também de comando da própria vontade, de
acordo com esse entendimento”.
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Embora ele não tenha mencionado esse tópico, pode-se perceber pelas palavras do
autor que um paciente mental com deficiência cognitiva não preenche os requisitos para
ser considerado atribuível. Uma pessoa que é puramente diagnosticada como doente
mental não será afetada por condições que prejudiquem sua capacidade de compreender
a realidade, portanto, não há como ser considerada sem desculpa.
A imputabilidade, portanto, é a capacidade de uma pessoa entender o quão ilegal
é seu comportamento. Não deve ser confundido com carga total ou engano. Em suma, em
relação ao primeiro, entende-se que a responsabilização é uma habilidade a ser utilizada
no campo penal. Por sua vez, a intenção é a vontade de realizar a ação, e a atribuibilidade
faz com que o agente compreenda essa vontade.
“A imputabilidade é a face criminal da liberdade do querer; é aquela
disposição espiritual na qual está presente o poder de resistência
como poder de ser obediente ao direito. É a condição prévia, sempre
que uma ação concreta seja examinada para estabelecer se foi
cometida de forma culpável.” (BELING, 2017).
O Direito Penal Brasileiro entende extraindo do teor do texto do artigo 26 do Código
Penal que o imputável é que “por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto
ou retardado, é completamente impossível compreender a ilegalidade dos fatos ou com
base nisso devido a doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou atrasado.
Essa compreensão é determinada por você ". Os artigos 27 e 28 listam outras formas de
não atribuição. Conforme já mencionado no artigo, a não atribuição exclui a falha.
O parágrafo único do referido artigo ainda revela que o agente pode ter sua pena
diminuída de um a dois terços se sofrer de perturbação mental que ou tiver
desenvolvimento mental incompleto ou retardado que dificulte sua compreensão de
ilicitude dos seus atos. Trata, tal dispositivo, da semi-imputabilidade do agente.
Ressalte-se novamente que o doente mental não é um doente mental, portanto não
está isento de desculpas (além das características de personalidade do doente mental, o
agente também pode sofrer de transtornos mentais, defeitos, etc .; nestes casos, o laudo
pericial determinará este (A extensão em que esta situação ocorre, mas é importante
enfatizar que a doença mental em si não prejudica as habilidades do indivíduo). Portanto,
Hare (2016) entende que:
“Os psicopatas não são pessoas desorientadas ou que perderam o
contato com a realidade; não apresentam ilusões, alucinações ou a
angústia subjetiva intensa que caracterizam a maioria dos
transtornos mentais. Ao contrário dos psicóticos, os psicopatas são
racionais, conscientes do que estão fazendo e do motivo por que
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agem assim. Seu comportamento é resultado de uma escolha
exercida livremente.”
Desta forma, Silva ainda possui a pertinente opinião:
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“Esses indivíduos não são considerados loucos, nem apresentam
qualquer tipo de desorientação. Também não sofrem de delírios ou
alucinações (como a esquizofrenia) e tampouco apresentam intenso
sofrimento mental (como a depressão ou o pânico, por exemplo)
(PALOMBA, 2016).
Ao contrário, seu comportamento criminoso não provém de uma mente doentia,
mas de um raciocínio frio e calculista, além de uma total incapacidade de considerar os
outros como pessoas pensantes e emotivas. "
No entanto, de acordo com o parágrafo único do artigo 26 do Código Penal, o atual
sistema penal brasileiro trata os homicídios seriais com doença mental como indivíduos
semi-imputáveis na maioria dos casos. O paciente mental tem a capacidade de distinguir
o certo do errado, de forma que assuma a responsabilidade por seus atos, porém, entendese que carecem de aspectos éticos / morais.
3. DAS SANÇÕES PENAIS
Vale a pena revisar neste tópico o problema de que criminosos com diagnóstico de
doença mental têm alta probabilidade de reincidência, o que também significa que sua
ressocialização é extremamente difícil, quase impossível, porque a doença não tem cura.
No sistema penal brasileiro, as sanções penais incluem penas e medidas de
segurança, como todos sabemos, a base para a punição do agressor é a culpa, enquanto
as medidas de segurança se baseiam no perigo. As multas são atribuídas a agentes
atribuíveis e semi-imputáveis, sendo que as medidas de segurança são atualmente
aplicadas principalmente a agentes não atribuíveis, mas também existem casos de agentes
semi-imputáveis
Segundo Damásio, a punição inclui “o estado impõe sanções penosas aos autores
de crimes (criminais) por meio de procedimentos criminais como retaliação por ações
ilegais, incluindo a redução de bens legais” (JESUS, 2005, p.519). em termos de função, as
palavras de Nugi são bastante proeminentes. Para ele, a pena é “reeducar os infratores,
retira-los do convívio social quando necessário e reafirmar os valores e a intimidação
protegidos pelo direito penal”. A sociedade evitou esse crime (2005, p.341).
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Porém, “o maior problema com o principio punitivo aplicado aos casos de
portadores de transtorno é que eles não conseguem entender as dimensões do
comportamento cruel cometido, ou seja, a punição deles não impede a implementação de
novos atos criminosos” (FERRARI, 2001, p.102). Nesse sentido, o professor Odon Ramos
Maranhão acrescentou:

O doente mental (antissocial) não reflete claramente essa experiencia. A punição, ou
mesmo a prisão, não mudará seu comportamento. Cada experiencia é tratada como um
fato isolado de se viver e sentir. Experimente o presente, sem conexão com o passadoO
doente mental (anti-social) não reflete claramente essa experiência. A punição, ou mesmo
a prisão, não mudará seu comportamento. Cada experiência é tratada como um fato
isolado de se viver e sentir. Experimente o presente, sem conexão com o passado ou o
futuro. A capacidade crítica e a consciência moral foram severamente prejudicadas (2008,
p. 88).
Atualmente, o sistema jurídico não impõe penalidades específicas a criminosos e
portadores de doenças mentais, o que expõe a fragilidade do sistema. Portanto, o modelo
de punição é amplo, ou seja, a punição de portadores de transtorno mental é prevista por
meio de medidas de segurança, porém, medidas de segurança também podem ser
aplicadas a pacientes não psicóticos, o que a torna (ineficaz). (ZAFFORONI; PIERANGELI,
1997).
No entendimento do professor Guilherme Nucci, as medidas de segurança podem
ser denominadas como uma espécie de sanção penal, que se dirigem a pessoas ilícitas e
factuais típicas, não imputável e semi-imputaveis em circunstâncias especiais, e devem ser
submetidas a internação ou tratamento ambulatorial (NUCCI, 2005, p.459).
Há muito que se discute qual é o prazo adequado para a aplicação de medidas de
segurança. Porém, em 2012, o Tribunal Superior instituiu o conceito de Supremo Tribunal
Federal, eliminando a duração das medidas de segurança, e assim por diante, o limite
máximo previsto pela legislação penal é de 30 anos, em seu art. 75 (STJ, 2012). Portanto,
após o período de internação, o substituto não deve ser hospitalizado novamente.
Em outras palavras, um paciente com transtorno não tem a capacidade de se
arrepender, ele entende o que é certo e errado, então mesmo que finalmente cumpra sua
pena, ela não se arrependerá do que fez. Portanto, ao ser liberado, o paciente pode repetir
o mesmo crime que o motivou (UGIETTE, 2008).
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Portanto, ver mais uma vez que as medidas de segurança são administradas e
preventivas por natureza, visam claramente o tratamento e a proteção social dos pacientes,
enquanto os doentes não o são, pois como mencionado acima, a personalidade não pode
ser curada, por este motivo, o prazo para observar ou curar pacientes com esse distúrbio
é extremamente errado ou inválido (ZAFFORONI; PIARENGELI, 1997).
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Para Oliveira, a legislação penal brasileira trata criminosos com doenças mentais:
Não serve como forma de punição aos psicopatas [...] uma vez que
apresenta inteira indiferença aos institutos penalizadores diante da
sua carência afetiva. E sem o adequado acompanhamento
"brincarão" com o sistema carcerário, tendo em vista que poderão
manipular a realidade apresentando bom comportamento para
serem beneficiados com a progressão de regime, por exemplo,
voltando mais rápido à convivência com a população (2012, p. 2).
Portanto, as medidas de segurança aplicáveis ao portador de transtorno mental
brasileiro mostraram-se ineficazes, por outro lado, o encarceramento comum mostrou-se
insuficientemente para pessoas com diagnóstico de doença mental (psicopatia). Além de
serem indomáveis à reeducação, advertências e correções, costumam ser as pessoas mais
indisciplinadas do sistema prisional (GRECO, 2012).
Existem várias soluções para este problema, incluindo a solução por Christian Costa,
que forneceu:
A solução para o problema estaria na criação de prisões
especificamente destinadas a psicopatas, onde estes ficariam
isolados dos presos comuns, de maneira que não poderiam controlalos. Esta prisão deveria receber uma atenção especial do governo,
contando sempre com equipe médica e psicológica para
acompanhamento permanente, caso contrário o que seria a
resolução do problema, acabaria sendo verdadeira bomba prestes a
estourar. Na impossibilidade de prisões específicas para os dissociais,
[...] o compartilhamento de instituições prisionais com presos comuns
também surtiria efeitos, se psicopatas e presos comuns não fossem
colocados em contato, a partir de uma escala de horários
diferenciada, e de selas equidistantes (2008, P. 97).
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Por outro lado, José Alves Garcia, partindo do pressuposto de que os doentes
mentais não podem ser tratados, recomenda a prisão perpétua:
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(...) nem uma absolvição perigosa e nem uma punição ilógica; mas o
direito de defesa social exige que nos pronunciemos por um
isolamento definitivo de certos psicopatas, em especial dos
recidivistas. (1942, p. 418)
Outros autores defenderam certas politicas criminais a aplicação de sanções
criminais. Nesse sentido, Natalia Christina Soto Banha:
(...) deve ser observada pela política criminal para o psicopata que
mesmo após o fim da punição, seja ela medida de segurança ou não,
ele precisa ser monitorado eternamente, já que possuí em si a
capacidade de cometer crimes, bastando uma válvula de escape, que
pode se dar nas situações mais inusitadas; para isso ele poderia fazer
uso da “tornozeleira eletrônica”, de maneira que sempre seria
possível achá-lo. Outro ponto interessante é que mesmo em
liberdade e com a tornozeleira, ele passasse por perícias periódicas
(por uma equipe interdisciplinar) para que fosse analisado como
anda seu transtorno (2008, p. 3).
Neste caso, a doença mental parece ser um verdadeiro desafio para a psiquiatria
forense, não tanto pela dificuldade de identificá-la, mas para ajudar o juiz a encontrar o
melhor lugar para esses pacientes e como tratá-los: hospital psiquiátrico forense, prisões
ou outras instituições (MAIS, 2018).
A falta de penas especificas aplicáveis aos criminosos com esse problema no
ordenamento jurídico dificulta o atendimento adequado aos seus crimes, levando à
necessidade de tratamento diferenciado, principalmente á necessidade de estruturas
adequadas para lidar com todas as peculiaridades do criminoso com transtorno mental no
sistema penal.
3.1 Qual o Tratamento Adequado?
No decorrer deste trabalho, pode-se perceber que a doença mental é um transtorno
de personalidade, que não tem cura, e os tratamentos e tratamentos não surtem efeito.
Portanto, é de interesse social buscar medidas alternativas cabíveis para punir os crimes
cometidos por tais indivíduos.
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Segundo Hare (2016) acredita-se que, se o tratamento for iniciado na infância da
pessoa, é possível controlar as características da psicose. Ao discutir o diagnóstico de
doença mental, alguns fatores utilizados pela Escala de Lebre são listados, incluindo
transtornos de comportamento na infância. É lógico pensar que o tratamento desde a
infância pode evitar o desencadeamento de comportamentos criminosos em pacientes
com transtorno mental, pois as personalidades estão se formando. O tratamento de
adultos com personalidades maduras é muito mais complicado.
Uma pessoa com doença mental pode fingir que está arrependida, fingir que está
arrependida, fingir que aprendeu uma lição com sua punição e jurar que o comportamento
que cometeu nunca mais acontecerá. Obviamente, uma política criminal / criminal que
possa punir adequadamente os criminosos com doenças mentais precisa ser desenvolvida.
Vale destacar que o judiciário confunde doença mental com doença mental, além disso, a
legislação penal não prevê penas para tais crimes, portanto, o assassino com doença
mental é considerado assassino comum.

A lei como um todo deve acompanhar o desenvolvimento da sociedade. A doença
mental não é uma questão relativamente nova no campo jurídico, mas nos últimos anos, a
necessidade de supervisão específica para crimes envolvendo essas doenças tornou-se
mais evidente. A lei criminal precisa ser revisada para fornecer tratamento adequado para
pacientes com diagnóstico de doença mental.
Portanto, é compreensível que seja necessário estabelecer um sistema de supervisão
contínua de criminosos com doenças mentais e profissionais altamente treinados para
estabelecer etapas de tratamento e monitoramento extremamente detalhados; uma vez
que violações ou comportamentos puníveis sejam encontrados, os pacientes com doenças
mentais retornarão a A "sistema" mais vigilante e preocupado. A interação entre a área
jurídica e a saúde mental é muito importante, na busca de soluções. Como os pacientes
mentais são extremamente capazes de mentir e enganar as pessoas ao seu redor, cada vez
mais profissionais bem treinados são necessários para lidar com eles.
CONCLUSÃO
A pesquisa busca evidenciar o conceito de doença mental discutindo as três
principais e ao mesmo tempo, mostrar as características de um individuo portador de
transtorno mental, que é a base para distingui-lo dos criminosos comuns.
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O foco da pesquisa sobre a teoria do crime é a responsabilização, não atribuição e
atribuível para determinar se os indivíduos diagnosticados com psicopatia podem e devem
ser responsabilizados, bem como os meios de punição mais comumente usados.
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Também comprova a ineficácia das medidas de segurança aplicadas aos doentes
mentais, pois essas pessoas não podem se arrepender, embora saibam o que é certo,
semelhante à prisão comum, que não é suficiente para ser diagnosticado como psicopatas.
Ao longo do artigo, verifica-se que a psicopatia não pode ser considerada um
criminoso plenamente capaz, nem pode ser considerado totalmente incapaz, originando
um verdadeiro impasse que infelizmente, continua por resolver, o que nos leva a crer que
se trata de pessoas que estão a ser tratadas. Antes do tratamento jurídico adequado, as
discussões sobre o assunto devem prevalecer e ser descobertas.
Por fim, é indiscutível mostrar que há uma necessidade clara de solucionar esse
problema e preencher as lacunas do ordenamento jurídico brasileiro para estabelecer
normas especificas e adequadas para o tratamento de pacientes mentais que ajudem a
prevenir reprimir o comportamento criminoso das pessoas. Foi diagnosticado com
psicopatia.
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RESUMO: O respectivo artigo tem como aporte científico discorrer sobre a ortotanásia e
o direito à morte digna como um pressuposto evidenciado e determinado legalmente
como um princípio da dignidade da pessoa humana como um mecanismo de respeito
enquanto tiver possibilidades de propagar a vida. Dessa forma, a pergunta investigativa foi
delimitada em verificar o que deve prevalecer diante de um paciente com doença grave
incurável ou em fase terminal no território brasileiro? Sendo que o objetivo geral viabilizou
respostas para analisar o que deve prevalecer diante de um paciente com doença grave
incurável ou em fase terminal no território brasileiro. Não obstante os procedimentos
metodológicos se fez para alcançar os princípios básicos de um estudo, com abordagem
qualitativa, objetivos do tipo exploratório-descritivo através da revisão de literatura por
meio de um levantamento bibliográfico. Ao concluir especificamente este estudo, afirmase que a imprescindibilidade de garantir o respeito a dignidade da pessoa humana no que
tange aos princípios legais instituídos para a intimidade decisória de cada ser humano,
principalmente em relação a condução da própria vida.
Palavras-chave: Morte digna. Ortotanasia. Principio da Dignidade da Pessoa Humana.

ABSTRACT: The respective article has as scientific contribution to discuss orthothanasia
and the right to dignified death as a presupposition evidenced and legally determined as
a principle of the dignity of the human person as a mechanism of respect as long as it has
possibilities to propagate life. Thus, the investigative question was delimited in verifying
what should prevail in the face of a patient with severe incurable or terminally ill disease in
Brazilian territory? The general objective enabled answers to analyze what should prevail
in the face of a patient with severe incurable disease or terminally ill in Brazil. Despite the
methodological procedures, the methodological procedures were made to achieve the
1 Mestre em Prestação Jurisdicional e Direitos Humanos, Especialista em Ciências Criminais e em Direito e
Processo Administrativo, Graduado em Direito e em Comunicação Social com ênfase em Jornalismo, todos
os cursos pela Universidade Federal do Tocantins – UFT. Delegado de Polícia Civil do Tocantins, autor e
organizador de obras jurídicas
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basic principles of a study, with a qualitative approach, exploratory-descriptive objectives
through the literature review through a bibliographic survey. In specifically concluding this
study, it is affirmed that the imprescindibility of ensuring respect for the dignity of the
human person with regard to the legal principles established for the decision-making
intimacy of each human being, especially in relation to the conduct of one's own life.
Keywords: Dignified death. Orthothanasia. Principle of the Dignity of the Human Person.
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Sumário: 1. Introdução. 2. Eutanásia, Distanásia e Ortotanásia: conceito e distinção: 2.1
Eutanásia; 2.2
Distanásia; 2.3 Ortotanásia. 3 A Ortotánasia na Legislação Brasileira:
3.1
A Dignidade da Pessoa Humana; 3.2 Código Penal; 3.3 Conselho Federal De
Medicina . 4. Os Princípios do Direito À Vida Diante de uma doença grave incurável ou
em fase terminal. 5. A Relação Médico – Paciente na Ortotanásia. 6. Conclusão.
Referências Bibliográficas
INTRODUÇÃO

Na contemporaneidade, conclui-se na sociedade muitos tabus quando o assunto
enfatiza a morte, sejam eles provenientes das crenças ou quesitos emocionais que
envolvem o medo e as controvérsias relacionadas ao tema. Todavia, falar da morte causa
aflições, pois todos sabem e são conscientes que este momento irá chegar, porém, esperase que este findar venha de forma no qual tenha o respeito a dignidade humana.
Além disso, ao contextualizar sobre a morte se faz salutar a compreensão que a
finitude da vida e a vulnerabilidade do corpo e da mente são signos da nossa humanidade,
o destino comum que iguala a todos os seres sejam eles de qualquer natureza.
Nesse sentido, o presente estudo buscou por aportes discursivos e ao mesmo
tempo reflexivos diante de uma comprovação científica que consubstancia a importância
das garantias preconizadas para a vida em relação aos aspectos instituídos e legais
promulgados na Carta Magna de 1988 que determinou princípios fundamentais para
ordenação jurídica do território brasileiro. Ademais, todos independente dos seus
princípios, possuem o direito a uma vida que impulsiona a dignidade dentro de um
processo humanístico.
O Direito Brasileiro não fala de forma explicita sobre esse termo, na Constituição
Federal, mas o art. 1º, III, fala sobre a dignidade da pessoa humana. Além disso, no direito
penal, especificamente o art. 13, § 2 pode ser interpretado como crime que qualifica o
médico caso usasse essa postura, pois nesse momento ele seria o garantidor da vida.

Entretanto, nesta seguridade da importância da vida, existe uma prática dolosa que
infringe os direitos sociais quando se deporta da ação impulsionada de forma abrupta por
uma decisão involuntária dos processos vitais em decorrência de questões relacionada as
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condições de saúde no sentido de tirar o sujeito do sofrimento sem o devido
consentimento.
Discorrer sobre Ortotanásia é ter o entendimento dos inúmeros aspectos polêmicos
que envolvem a respectiva temática em decorrência de ser uma tomada de decisão que
não visa instituir o prolongamento da vida de um paciente em estado terminal, vindo este
a fazer somente tratamento paliativo para aliviar o sofrimento e ter uma morte de forma
natural e digna.
Diante do exposto, muitos defendem a execução do ato por entender trata de um
ato para proporcionar ao enfermo a finalização da vida de forma digna e tranquila, sem
prolongamentos de uma busca natural pelo fim vital e pulsar normal do ser humano.
Para tanto, a pergunta problema desta pesquisa consistiu em: o que deve prevalecer
diante de um paciente com doença grave incurável ou em fase terminal no território
brasileiro? Sendo que o objetivo geral viabilizou respostas para analisar o que deve
prevalecer diante de um paciente com doença grave incurável ou em fase terminal no
território brasileiro.
Por conseguinte, os objetivos específicos foram estruturados em: Descrever a
distinção entre eutanásia, distanásia e ortotanásia; evidenciar a ortotanásia e a legislação
brasileira; discorrer sobre os princípios do Direito à vida diante de uma doença grave
incurável ou em fase terminal; contextualizar acerca da relação médico-paciente.
Tão logo, a metodologia foi utilizada para alcançar os princípios básicos de um
estudo, com abordagem qualitativa, por meio dos objetivos do tipo exploratório-descritivo
através da revisão de literatura que delimitam o campo epistemológico para comprovar
todo os aportes científicos.

Frisa-se que, o interesse pelo tema do presente trabalho surgiu a partir da relevância
social e jurídica que o assunto possa produzir na sociedade, pois até a presente data, não
é um conteúdo abordado com grande facilidade e fluidez, uma vez que seu ponto principal
se refere a morte de um indivíduo por uma escolha que muitas das vezes pode gerar litígios
judiciais.
Embora, partindo desta lacuna constitucional, pretendeu-se demostrar a
importância da abordagem deste objeto temático, uma vez que ele já está presente no
entendimento de dignidade humana previsto no ordenamento jurídico brasileiro.
Sendo assim, a estrutura organizacional deste artigo perfaz uma trajetória com
bases comprovadas cientificamente para nortear uma dialogicidade sobre a legislação que
mensuram sobre a Ortotanásia, bem como pela citação dos desafios presentes a respeito
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da conduta do médico, diante da importância de avaliar o que deve prevalecer diante de
um paciente com doença grave incurável ou em fase terminal.
Ressalta-se que para garantir todo o escopo compreensível do futuro leitor,
consubstanciou-se uma estrutura composta por seções sequenciadas para todo o
entendimento científico devidamente comprovados pelas leituras efetivadas.

EUTANÁSIA, DISTANÁSIA E ORTOTANÁSIA: CONCEITO E DISTINÇÃO
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

2

A Constituição Federal de 1988 consagrou no “caput” do art. 5º o direito
fundamental
à vida, sendo o bem jurídico de maior valor para nosso ordenamento pelas garantias da
dignidade humana a ser promovido como direito.
Assim, nessa discussão surge a importância de falar sobre a morte, e ao mesmo
tempo o respeito que deve ter quanto aos pacientes em estágio terminal no qual não pode
haver a violação das questões naturais da vida.

Todavia, para discorrer sobre a distinção entre eutanásia, distanásia e ortotanásia
nesta seção, é imprescindível entender conceitualmente a compressão sobre a morte, para
evidenciar posteriormente sobre os diferenciais dos termos mencionados.
Para tanto, Barroca (2015, p. 9), frisa que a morte, de maneira geral, “ainda é vista
como um tema de grande polêmica; um assunto que, pouco comunicado, não possibilita
um preparo à situação da pessoa, de seus amigos e familiares quando do fim da vida”.
Além disso, a autora enfatiza que a morte pode ser conceituada sob diversos
aspectos, tais como a morte biológica (destruição celular), a morte clínica (paralisação da
função cardíaca e respiratória), a morte jurídica, a morte psíquica.
Assim, de forma inicial, contextualiza-se nesta seção discussões que vislumbram
reflexões acerca de um momento no qual toda humanidade irá passar que é a morte. Trata
de algo determinado, mas que ao chegar deve ocorrer de forma que sejam garantidos os
princípios da dignidade humana, em que naturalmente os seus sinais vitais parem
conforme a sua saúde.
Segundo Gouvêa e Deva (2018, p. 52), desde “os primórdios da civilização, a morte
é fonte de fascínio e temor, apesar de ser um evento tão natural quanto nascer, crescer e
se reproduzir”. A ideia da finitude remete à resignação é ao medo em ter a vida ceifada.
Mesmo sabendo, que o fim pode se apresentar por acidentes ou por situações
improvisadas, na legislação brasileira em regra não é lícito tirar a vida de outro indivíduo,
salvo em alguns casos em que o ordenamento jurídico afasta a conduta ilícita, é o caso de
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legitima defesa, onde o agente ataca o agressor como o único ato que pode cessar a
violência e assegurar a própria vida.
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Não obstante para Minahim (2004, p. 57), ressalta que definir a morte significa poder
diagnosticá-la, o que, segundo neurologistas, constitui um problema tão antigo quanto à
própria humanidade e que tem variado no curso histórico.

Além disso, trata de algo instituído que em eventual situação é permitido ceifar a
vida do outro, como destacado em situação de legitima defesa no qual há uma permissão,
mas em sentido geral deve-se garantir preservação da vida como forma de direito e
dignidade humana, salvo em momentos que há um conflito de bens jurídicos essenciais.
Nesse sentido, Faiad (2020) entende que a morte digna para um paciente terminal,
contrariando a redução da autonomia e da dignidade presenciadas atualmente por
aqueles, nada mais é, do que o processo de morte coerente com a natureza humana, isto
é, um momento natural, sem sofrimento, onde aquele que está na iminência de morrer,
terá junto de si seus familiares e amigos.

Acrescenta-se neste diálogo que conforme as ideias de Barroca (2015, p. 10), é
necessário entender o que é morte digna, como a “sociedade a compreende, o que acham
os que defendem o término da vida usando todos os meios possíveis de fato, de direito e
médicos”, e os que preferem “abreviar, escolhendo cuidados paliativos, ou – até mesmo –
um procedimento mais enérgico, por meio da eutanásia ou do suicídio assistido”.
Destaca-se que falar sobre a morte perfaz grandes desentendimentos que são
municiados por fatores socioemocionais, por ser algo que impulsiona sentimentos de
fragilidade que não dialogam com a racionalidade. É necessário um maior debate sobre o
tema, facilitando os diálogos, “o medo de morrer é universal e atinge todos os seres
humanos, independente de idade, do sexo, do nível socioeconômico e do credo religioso
(...) é um processo básico, que influi em todos os outros e do qual ninguém fica imune, por
mais que possa estar disfarçado” (SANTANA, 2008, p. 89).
Neste aporte dialógico tornar-se-á salutar mencionar que mesmo com o
falecimento de alguém a percepção que sem comunga encontra-se relacionada ao término
do ser humano, pois, existem fatores legais no qual independentemente de qualquer
situação se tirem a vida do outro, mesmo sendo supracitado em casos de legítima defesa.
Assim, é importante entender a fala de Prata (2017, p. 188), quando enfatiza que na
legislação brasileira permite que se declare a vontade acerca de tratamento médico futuro
e outras especificidades envolvendo essa condição”, inclusive “nomeação de
representante para decidir especificamente sobre questões supervenientes, com a ressalva,
porém, de que as disposições não contrariem as leis e os bons costumes”.
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Além disso, o ser humano quando procura ajuda médica ele firmemente acredita
em todo suporte que receberá enquanto paciente, ou seja, acaba colocando a própria vida
sob a responsabilização deste profissional para que possa promover a cura e a
continuidade da vida de forma saudável.
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Essa entrega ocorre conforme planifica Camillo et al. (2020, p. 79), ao mencionar que
durante o processo de “formação médica aborda-se, entre diversos outros elementos
como a confiança, respeito e lealdade, a capacidade de conexão a partir da empatia, que
se constituirá, após a formação, no processo de conexão entre médico e paciente”.
As afirmativas municiam como ocorre a seguridade do paciente na ação funcional
dos médicos quando se procura o tratamento para alguma doença, pois neste momento
o sujeito encontra-se fragilizado, mas confiante que irá obter um suporte para perpetuar a
vida, e não deparar com a morte, ainda mais se for provocada pela ação médica.
Essa discussão ocorre quando Camillo et al. (2020, p. 124), se empodera de uma fala
de Martin em 1998, naquele momento no Conselho Federal de Medicina, ao frisar
especificamente sobre a eutanásia e a distanásia como procedimentos médicos, ressaltou
que a primeira distingue-se da segunda, porque se preocupa em proporcionar ao paciente
terminal, em seus últimos dias, uma melhor qualidade de vida, e a segunda tem o propósito
de dá prolongando aos dias de vida, fazendo o possível para combater a morte.
É salutar a compreensão que a vontade do paciente seja levada em consideração,
mesmo enfermo em significativas condições de vulnerabilidade, mesmo assim, não cabe
ao médico decidir em romper a vida com a decretação da morte para findar toda a dor.
Assim, de maneira contextualizada explicitou descritivamente os termos
separadamente para compreensão dos objetos eutanásia, distanásia e ortotanásia nas
subseções a seguir de forma conceitual, frisando que os três mencionam quesitos a
respeito aos pacientes em estado irreversível quando já houve uma intervenção médica
para recuperação.
2.1

EUTANÁSIA

Minahim (2004, p. 146), frisa que a eutanásia, tradicionalmente compreendida como
“boa morte, à qual já foram emprestados outros significados, ressurge, nesse contexto,
com significativa complexidade uma vez que a expressão já não serve para designar as
diversas formas de finalização da vida”.
Discorrer sobre o termo que evidencia a eutanásia é contextualizar uma discussão
de advém há muito tempo, porém que ganha maior visibilidade em tempos
contemporâneos, sendo conceitualmente promovida pela ação realizada de forma
intencional em que se busca apressar ou de uma certa maneira provoca a finalidade
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benevolente de uma pessoa que encontra-se debilitada e incurável diante dos padrões
legitimadas pela ciência da medicina que atesta ao indivíduo momentos de significativos
e intensos sofrimentos de ordem física e psíquica.
Frisa-se que a palavra eutanásia possui origem no termo grego euthanatos, que,
segundo o “Dicionário Enciclopédico Luso brasileiro Lello Universal, significa eu (boa) e
thánatos (morte), sendo o ato de apressar a morte dos doentes incuráveis, para lhes evitar
o sofrimento da agonia, em seu significado mais próximo ao atual” (DINIZ, 2010, p. 403).
De acordo com Bonamigo (2012, apud BACON, 1605), o termo eutanásia teve
origem no século XVII, pelo filósofo inglês Francis Bacon, momento em que a compaixão
imperava sobre o livre-arbítrio e os direitos do enfermo. Mencionada pela primeira vez, na
obra Proficience and Advancemente of Learning, Divine and Human em 1605, Bancon,
salienta a relevância do profissional da saúde – médico, no tocante ao abrandamento do
sofrimento vivenciado pelo paciente, bem como desaprova aqueles que desamparam seus
pacientes em seus últimos dias.
Sequencialmente, acrescenta-se que no vocábulo “eutanásia”, que este vem do
grego (eu = boa, thánatos = morte). Foi utilizado primeiramente pelo historiador latino
Suetônio no século II d.C., quando descreveu a morte suave do imperador Augusto, o qual
desejava para si e para sua família uma morte sem dor (SIQUEIRA-BATISTA; SCHRAMM,
2005).
Neste diálogo epistemológico, Pessoa (2013, p. 103), discorre que o “conceito mais
prevalente da expressão, refere-se à antecipação da morte de paciente incurável,
geralmente terminal e em grande sofrimento, movida por compaixão para com o enfermo”.
Prossegue-se, destacando que a eutanásia em suma deve ser entendida “como o
ato de ceifar-se a vida de outra pessoa acometida por uma doença incurável, que lhe causa
insuportáveis dores e sofrimentos, por piedade e em seu interesse” (LOPES; LIMA;
SANTORO, 2012, p. 59).
Ademais, a eutanásia, quando se reporta aos aspectos jurídicos brasileiros, o
elencado ato não está previsto na legislação brasileira, mesmo sendo em caso a doença ou
moléstia que afeta o paciente a ser curado, portanto, havendo essa conduta, o ato será
considerado como homicídio simples, “Art.121. Matar alguém” (BRASIL, 1940).
Tão logo a tipificação penal determina a reclusão de 06 a 20 anos de reclusão,
infringindo ainda o princípio da inviolabilidade do direito à vida assegurado pela
Constituição Federal de 1988.
No entanto, o homicídio privilegiado, aquele praticado por relevante valor moral ou
social (BRASIL, 1940) poderá haver a diminuição da pena na aplicação. Para que isso
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aconteça, o doente deve estar em intenso sofrimento, possuir doença ou mal incurável ou
em estado terminal.
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Contribuindo para o entendimento sobre a eutanásia, Diniz (2001, p. 304) discorre
que “não passa de um homicídio e, que, por piedade, há deliberação de antecipar a morte
de doente irreversível ou terminal, a pedido seu ou de seus familiares, ante o fato da
incurabilidade de sua moléstia, da insuportabilidade de seu sofrimento e da inutilidade de
seu tratamento”.
Segundo Sá (2001), a eutanásia é a morte do paciente com doença incurável ou
terminal, causada pelo médico, seja de forma omissiva ou comissiva, com consentimento
daquele, objetivando a redução dos dias de vida do paciente sem perspectiva de cura e
em sofrimento interminável.
Assim, pode-se nortear que a eutanásia pode ser contextualizada como uma ação
discorrida quando o paciente em estado terminal se encontra a deriva de uma prática que
no ordenamento brasileiro é inserido como crime de homicídio.

2.2

DISTANÁSIA

Distanásia é um procedimento com características semelhantes da anterior, porém
se diferencia por se tratar de uma prática médica em que consiste o postergamento por
meio de mecanismos que buscam pelo prolongamento da vida , sem perspectiva de cura
ou de melhor qualidade de vida.
Trata de um momento de extremo sofrimento e dor no qual de forma lenta a pessoa
será sacrificada viva para garantir a ampliação do sopro de vida, mas é algo desumano e
de grande latência para o paciente e os familiares que acabam vivenciando todo este
momento angustiante.
Destaca-se que a distanásia não produz benefícios ao paciente, é um procedimento
que apenas prolonga o processo de morrer e não a vida propriamente dita, causando uma
morte prolongada, lenta, acompanhada de sofrimento e dor (BIONDO; SILVA; DAL SECCO,
2009, p. 02).
Assim, a ação médica é decorrente de um ato que consiste na manutenção da
qualidade de vida do paciente, entretanto, causam um sofrimento ainda maior ao estado
em que este se encontra.
Para tanto, suas práxis são vistas como um tratamento fútil que não visa alcançar o
objetivo de estender a vida a fim melhorar o prognóstico do paciente. Por futilidade em
tratamento entenda-se como sendo a “falta do efeito ou benefício desejado em que há
mais danos, ônus e custos que benefícios” (BONAMIGO, 2012, p. 94).
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Etimologicamente, intitula-se como a “morte defeituosa”, ou seja, aquela levada a
efeito com sofrimento e agonia, também conhecida como obstinação ou encarniçamento
terapêutico na Europa ou, ainda, por futilidade terapêutica pela sociedade norte americana
(FAIAD, 2020, p. 08).
Essa prática é entendida conforme destacou os autores supracitados como um
procedimento em que será prologado o processo da morte, mas que causa um sofrimento
lento carregado de dor.
2.3

ORTOTANÁSIA

Conforme Villas Bôas (2009, p. 66), o vocábulo ortotanásia é derivado das expressões
gregas orthos, que significa reto, correto, e thánatos, que significa morte, ainda segundo
ele, não haverá conduta ativa por parte do médico para a abreviamento da vida ou para
seu prolongamento. Para a autora, na ortotanásia, o médico não adianta e muito menos
posterga o óbito, visto que o desfecho letal se faz irremediável, assim como não há
utilização de medidas infrutíferas com o único objetivo de estender o sofrimento e o
processo de morte, vivenciando tanto pelo paciente como por seus familiares.
De forma sequenciada, acrescenta Magalhães (2012), que a ortotanásia é
considerada “a suspensão de tratamentos invasivos que prolonguem a vida de pacientes
em estado terminal, sem chances de cura”. Para isso, o “médico deve ter a anuência do
doente ou, se este for incapaz, de seus familiares. Ao contrário do que acontece na
eutanásia, não há indução da morte”.
A ortotanasia pode ser entendida como uma morte natural, a qual seguiu o curso
normal da vida, porém proporciona ao paciente, que esta possa acontecer sem dor,
sofrimento, ou qualque outro meio cruel, onde ira ser preservado a dignidade deste
paciente.
Participando deste diálogo epistemologico, Bottega e Campos (2011) aduzem que
a ortotanásia possibilita ao portador de enfermidade grave e irreversível e aos seus entes
queridos, encarar a morte como sendo um processo natural da vida, visto ser a morte,
nestes casos, algo inevitável, uma vez que não existe mais a possibilidade de cura é neste
momento que deve-se distinguir, entre curar o incurável ou amenizar o sofrimento até o
último sopro de vida.
A ortotanasia também é conceituada pela jurista Maria Helena Diniz (2001, p. 517),
como a atitude de “complacência e respeito do médico ao processo natural da morte em
pacientes incuráveis e terminais, não mais se obstaculizando à morte a todo e qualquer
custo”.
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Nesse sentido, ressalta-se que a prática da ortotanásia é caracterizada pelo emprego
dos cuidados paliativos, diferentemente dos preceitos norteados pela tipificação de crime
proveniente de situação de omissão determinado no art. 135 do Código Penal; “o conceito
de ortotanásia permite ao doente, cuja doença ameaça gravemente sua vida ou que já
entrou numa fase irreversível, e àqueles que o cercam, enfrentar a morte com certa
tranquilidade porque, nesta perspectiva, a morte não é uma doença a curar, mas sim algo
que faz parte da vida” (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2012, p. 431-432).
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Dessa forma, trata de um ato que promove o bem-estar do paciente terminal, sem
as mazelas da mistanásia nem as dúvidas do ato eutanásico. No entanto, o Código de Ética
Médica, mensura a prática da ortotanásia através de um ato permitido desde que
garantidos todos os meios para o alívio do sofrimento do doente, conforme assim se extrai
do art. 41 caput e parágrafo único da já citada Resolução n. 2.217/2018 do CFM, que
instituiu o novo Código de Ética Médica,
A Resolução nº. 2.217/2018, proíbe o médico de reduzir o tempo de vida de alguém,
mesmo que o paciente ou seu responsável legal peça. Todavia, no caso de enfermidade
sem perspectiva de cura, deverá atentar à vontade expressa do enfermo, cabendo ao
médico disponibilizar meios paliativos disponíveis não submetendo o paciente a
tratamentos ineficazes. (BRASIL, 2018)
Diante do exposto, afirma-se que na organização jurídica no Brasil, o ato não está
respaldo legalmente e nem regulamentado para execução de práticas da Ortotanásia,
mesmo diante da Resolução do Conselho Federal de Medicina que norteia a elencada
prática.
3

A ORTOTÁNASIA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

O ato da Ortotanásia é também discorrido nos documentos legitimadores no
ordenamento brasileiro, assim, as subseções a seguir enfatizam os pressupostos instituídos
pela Constituição Federal de 1988, o Código Penal e o Conselho Federal de Medicina
especificamente.
Torna-se salutar o entendimento que a CF traz na sua redação uma ampla defesa
dos direitos do cidadão enquanto indivíduo que se encontra em convívio social. Essa
afirmativa é perceptível pela instituição do Estado Democrático que assegura todos os
direitos sociais e individuais para garantir o bem-estar e os princípios de igualdade, justiça
social dentro dos pressupostos constitucionais em tempos contemporâneos.
3.1

A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

Para consubstanciar as narrativas vale-se destacar primeiramente o conceito de
dignidade humana, visto que a sua discussão perfaz grandes debates nas pesquisas
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científicas há significativos momentos da historicidade do indivíduo em relação as
garantias do direito enquanto cidadão na sociedade.
Sarlet (2001, p. 29), delineia que o “conceito de dignidade foi oriundo da Bíblia
Sagrada, que traz em seu corpo a crença em um valor intrínseco ao ser humano, não
podendo ser ele transformado em mero objeto ou instrumento”. Assim, o entendimento
no livro sagrado que o homem possui uma ideologia cristã de ser a imagem e semelhança
de Deus”, dessa maneira a sua dignidade é inviolável.
De forma contributiva para Borges (2001), a concepção de dignidade humana que
nós temos liga-se à “possibilidade de a pessoa conduzir sua vida e realizar sua
personalidade conforme sua própria consciência, desde que não sejam afetados direitos
de terceiros. Esse poder de autonomia também alcança os momentos finais da vida da
pessoa”.
Nesse sentido, com o intuito de se esclarecer o que realmente vem a ser dignidade
Rizzatto Nunes (2009) aponta que: dignidade é um conceito que foi sendo elaborado no
decorrer da história e chega ao início do século XXI repleta de si mesma como um valor
supremo, construído pela razão jurídica.
Acrescenta o autor em outro momento que a dignidade seria “o primeiro
fundamento de todo o sistema constitucional posto e o último arcabouço da guarida
dos direitos individuais” (NUNES, 2010, p. 59).
Na Constituição Federal de 1988 destaca que a dignidade da pessoa humana é um
dos fundamentos do nosso país. Assim, na medida em que a estes doentes não têm mais
chance de cura, e para evitar tratamentos que lhe causem mais dores e sofrimentos que
somente prolongam a morte, deve ser-lhes dado o direito de morrer honradamente.

Para, tanto, o Art. 5º da Constituição da República de 1988, expressa que todos são
iguais perante a lei, garantindo-se a inviolabilidade do direito à vida, sendo um valor
inerente à pessoa humana; é uma garantia fundamental (BRASIL, 1988).
Sendo assim, Bomtempo (2011, on line), frisa que este direito instituído é delimitado
pelos procedimentos oriundos da prática da ortotanásia, que significa a morte correta, no
seu tempo certo, não submetendo o paciente terminal a tratamentos desumanos e
degradantes, que visam somente a prolongar a sua morte, sem chance alguma de cura,
desde que respeitada a sua vontade.
Aduz Raquel Sztajn (2009, p. 253-254), que a conclusão que se segue é que vida é
uma espécie de direito cuja tutela se faz pela propriedade e cujo titular é o ser humano
capaz, competente, apto a se autodeterminar. Por isso, que respeito ao semelhante, à sua
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dignidade, provas de civilidade e urbanidade, são valores sociais que as normas
incorporam.
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Ademais, para garantir a vida é instituída a saúde como um processo de seguridade
de direito ao enfatizar que no Art. 6º da CF de 1988, é direito de todos e dever do Estado,
garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação (BRASIL, 1988).
Nessa perspectiva, Bento (2008), elenca que no Brasil se faz necessário reaver o valor
da dignidade da pessoa humana, pois houve um declínio na humanidade no tocante a
saúde, fazendo com que o enfermo não seja visto como pessoa, tratando-se de um
problema que alcança não apenas os enfermos, mas também os prestadores e serviços de
atendimento à saúde.
No entanto, se faz necessário contextualizar a menção dos preceitos do direito a
igualdade e liberdade determinados pelo caput do art. 5º da Constituição Federal de 1988,
que consagra a todos sem qualquer tipo de distinção a garantia da inviolabilidade, inclusive
de tirar a vida sem a devida determinação natural do fluxo humano, por isso que existe
uma questão da Ortotanásia, visto que trata da espera da morte como algo inevitável.
Ressalta-se que o entendimento de Maria de Fátima Freire de Sá, a concretude que
“[…] a Ortotanásia afigura-se no exercício regular da medicina, a consulta à família se torna
necessária, a uma, porque são os parentes os guardiões do interesse do incapaz; a duas,
porque tal medida traria segurança ao médico, evitando-se possível ação judicial contra o
profissional”. (SÁ, 2005, p. 135).
Assim, configura-se que a Ortotanásia se distingue por uma ação em que ocorreu o
tratamento, porém, não houve o restabelecimento, assim a saúde não será restabelecida e
a morte de acordo com os olhos humanos será efetivada em questão de tempo, sendo que
para evitar o sofrimento permite-se a privação à vida, o que difere da redação legal da CF.
de 1988.
Acerca disso, Reiriz et al. (2006), frisa que a ortotanásia é o não-investimento de
ações obstinadas, e mesmo fúteis, que visam postergar a morte de um indivíduo cuja
doença de base insiste em avançar acarretando a falência progressiva das funções vitais.
Dessa forma, o autor menciona que na medida no qual os recursos terapêuticos não
conseguem mais restaurar a saúde, as tentativas técnicas tornam-se uma futilidade ao
intensificarem esforços para manter a vida. Trata-se, portanto, de um conceito relacionado
aos cuidados paliativos.
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Tão logo, frisa-se que a ortotanásia é a propositura de um caminho de não
apressamento a morte, mas de criação de um processo humanístico de recolocar a pessoa
no centro deste momento de grande fragilidade através de preceitos de solidariedade,
compaixão e acima de tudo com um significativo formato de respeito.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

3.2

CÓDIGO PENAL

Inicialmente, destaca-se uma reflexão de Minahim (2004) quando ressalta que
apesar da reforma do Código Penal brasileiro que teve inicio em 1963 com Nelson Hungria,
apesar de não está completa, acontecem mudanças pontuais com a implantação de artigos
no código penal em geral. Percebe-se a necessidade de uma reforma mais atual que
compreenda as novas diretrizes sociais atuais e que possa operar a descriminalização de
condutas.
Doravante, a autora menciona sobre os formatos de ataque à vida que foram
consubstanciados a tutela penal, frisando o anteprojeto em 1984 que buscou fazer a
inserção da eutanásia no ordenamento jurídico através do parágrafo 3 do Art. 121 ao
prever a pena para a conduta do médico que consentimento da vítima, ou na sua
impossibilidade, de ascendente, descendente, cônjuge ou irmão abrevia o sofrimento com
a morte.
De forma sequenciada Minahim (2004, p. 172), delibera que no ano de 1994,
esboçaram o Anteprojeto de Código Penal prevendo no texto, o artigo 121, parágrafo 3º,
com uma nova redação que: “Não constitui crime deixar de manter a vida de alguém, por
meio artificial, se previamente atestado por dois médicos, a morte como iminente e
inevitável, e desde que haja consentimento do doente ou, na sua impossibilidade, de
ascendente, descendente, cônjuge ou irmão”.
Dessa maneira haveria a disciplinaridade a ortotanásia, mas liberava os médicos,
visto que não censurava o autor. Entretanto em tempos atuais o CP distingue o homicídio
eutanásico de outras formas de homicídio privilegiado, dispensando-lhe a especial redução
de pena do parágrafo 1º, do artigo 121, em razão de relevante valor moral da conduta.
Para Minahim (2004, p. 179), a previsão do crime de homicídio privilegiado abarca
tanto a possiblidade de ser praticado por meio de uma ação, como por omissão, visto que
na omissão, o médico que se torna garantidor, tem o dever, este legal, de agir para evitar
o resultado morte, mas permanece inerte, não oferecendo o devido tratamento que
poderia ser eficaz no prolongamento dos dias de vida do paciente. No tocante, as pessoas
que não exercem atividade voltada a saúde, estas só poderiam figurar como autores, no
caso de crime comissivo, isto é, se a ação tiver início em uma conduta positiva. Contudo,
se a conduta for de omitir socorro, configurará o crime de omissão de socorro, tipificado
no artigo 135, do Código Penal.
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Percebe-se que a morte é temida porque é algo desconhecido e não apenas o
começo do nada, e o modo como pensamos e falamos sobre a morte a ênfase que
colocamos no“morrer com dignidade” – mostra como é importante que a vida termine
apropriadamente, que a morte seja um reflexo do modo como desejamos ter vivido
(SCHMALTZ, 2016, on-line).
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Não obstante, todo sujeito tem o direito de morrer dignamente de forma natural e
humanizada, sem o prolongamento de sofrimento ou até mesmo pela realização de
tratamentos dolorosos e ineficazes que acabam discorrendo momentos de significativa
dor.
Sendo assim, ao perfilar sobre as questões de inviabilizar a continuidade da vida por
meio da Ortotanásia, verifica-se que no Código Penal brasileiro, não subsiste delimitações
específicas quanto a elencada prática.
Apesar disso, no respectivo código observa-se uma conduta do agente que pode
ser aplicado nas incitações quanto a previsibilidade do homicídio, do auxílio ao suicídio
considerando a conduta típica do crime no que tange a Ortotanásia, especificamente no
Art. 121 que institui no § 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.
Afirma, Hildeliza Cabral (2015, p. 80), no Direito Penal ainda que pese o fato de
“haver controvérsias sobre tais matérias, o que se tem é a tipificação penal da eutanásia,
estando ausente a sua nomenclatura na legislação penal; e a não configuração da prática
ortotanástica como infração penal”.
3.3

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA

Destaca Bintecourt (2017, on line), frisando que a eutanásia, se amolda a figura do
homicídio privilegiado, previsto no § 1º, do artigo 121, do Código Penal. A Resolução nº.
1.995/2012, protege implicitamente a figura da ortotanásia, identificando as diretivas
antecipadas ou testamento vital, procurando a supremacia do querer expresso do paciente
em relação a utilização ou não de tratamento médico.
Assim, para entender a afirmativa do autor é preciso contextualizar que no ano de
2006, o Conselho Federal de Medicina promulgou a Resolução 1.805 em 28 de novembro,
no qual autorizou a regulamentação da ortotanásia, todavia, foi alvo de grandes
discussões, fazendo até mesmo o ingresso de Ação Civil Pública para contestar a
irregularidade de médicos matarem os seus pacientes.
Sendo que, em 2007, conseguiu-se a liminar para suspensão legal da elencada
resolução. Para tanto, aduz Moreira (2007, on-line), que a Resolução CFM N° 1.805/2006
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era tratada como uma vitória do bom-senso e a aceitação de que a vida mesmo com todas
as conquistas tecnológicas do homem moderno, tem seu desfecho.
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Tratava-se, portanto, de uma consequência inevitável do princípio da dignidade
humana consentir que cada sujeito tenha a escolha do formato que pretende ter e como
deve passar seus momentos finais.

No entanto, com o perpassar dos anos, precisamente em 2012, o Conselho Federal
de Medicina viabiliza a discussão sobre a dignidade humana por meio da promulgação da
Resolução nº 1995 que instituía a regulamentação denominada como as “diretivas
antecipadas de vontade” ou como o “testamento vital” em que qualquer paciente ao
encontrar-se em um estágio de doença ou fase terminal de vida, significando uma forma
de respeito legal no que tange a vida do indivíduo, sem o uso dos mecanismos
tecnológicos para prolongar a morte.
Diante disso, Bintecourt (2017, on line), destaca que a elencada Resolução
1995/2012 está em sintonia com o atual Código de Ética Médica legitimado pela Resolução
1931/2009 – 2010 – que dispõe em seu Capítulo V (Relação com pacientes e familiares), a
vedação ao médico de, ainda que haja consentimento do paciente ou de seu representante
legal, reduzir os anos de vida do paciente. Nos casos de enfermidade insanável e terminal,
o médico deverá atendar a vontade expressa do enfermo quanto a prática de tratamentos
ineficazes.
Nesse sentido, o referido documento delineia que não pode haver a abreviação da
vida de nenhum individuo, que mesmo em situações terminais deve-se ofertar todos os
cuidados paliativos para preservação da vida.
4
OS PRINCÍPIOS DO DIREITO À VIDA DIANTE DE UMA DOENÇA GRAVE
INCURÁVEL OU EM FASE TERMINAL
Todos os cidadãos brasileiros por meio das legislações são instituídos de forma
igualitária e sem distinção, além de terem a liberdade e o direito fundamentado a vida com
segurança e princípios humanísticos.
Neste escopo legal, cabe ao Estado assegurar o direito à vida de forma que a
dignidade seja alcançada com respeito ao contínuo viver, visto a inadmissível condição de
subsistência de forma a ser garantida desde o formato uterino.
Quando tratados os quesitos envoltórios da fase terminal do sujeito, essa deve
ocorrer conforme as ideias estruturadas do Dr. Gilson Luís Roberto (2007), da Associação
Médica de Campina Grande (PB), morrer dignamente é:
1. Morrer sem dor (analgesia), sem sofrimento e na hora certa;
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2. Morrer na presença de uma pessoa de estima (familiar ou amigo);
3. Morrer onde queira morrer (na sua família, por exemplo);
4. Apoio psicológico ou religioso;
5. Não ser abandonado;
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

6. Participar tanto quanto possível das decisões dos cuidados.
Diante do exposto, depois das mensurações feitas por Roberto, enfatiza Pereira,
Menezes e Barboza (2010, p. 175), que pode afirmar que um ser humano portador de
alguma doença terminal incurável, e/ou acometido de dores insuportáveis, física ou
psíquica, tem o direito de desejar uma morte sem sofrimento, ou dor física ou psíquica,
pois isso é uma morte digna.
Todavia, nesse escopo Thaiss (2018, p. 53), traz uma reflexão no que tange aos
pacientes acometidos de doença incurável e terminal, “impossibilitados de manifestar sua
vontade, como por exemplo, aqueles em estado vegetativo, ou os civilmente incapazes, a
feitura de um planejamento de como se dará o processo de decisão acerca da eutanásia é
de extrema importância”.
Nos supracitados pela autora se faz essencial a instrumentação manifestada pelas
chamadas diretrizes antecipadas de vontade, como testamento vital ou de vida no qual a
decisão do paciente aponte a sua vontade quanto a finitude do seu viver.
Continuamente Thaiss enfatiza outro ponto salutar que diversas pessoas acometidas
por doença incurável em fase terminal imploram por uma morte digna por julgarem suas
vidas insofrível, sentindo-se como um fardo para a família, estando internados em unidades
hospitalares, sentindo-se solitários, esquecidos e incapazes diante da vida e da morte, estes
sentimentos descritos são os mais diversos, como falta de controle de sua própria vida
(2018, p. 53).
Ressalta-se assim, que a seguridade do direito à vida é fundamental, além de ser
preconizado pela Declaração dos Direitos Humanos, em que Moraes (2003, p. 50), destaca
que o “direito à vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em prérequisito à existência e exercício de todos os demais direitos”.
Doravante neste diálogo Freitas e Zilio (2016, p. 198), enfatiza que deste modo, a
morte com dignidade seria aquela ocorrida em momento escolhido pelo próprio titular da
vida, buscando como fim a preservação de sua dignidade pessoal.
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Assim, pode-se comensurar que o entendimento de uma morte digna
acompanhando os verdadeiros princípios de direito, seria aquele no qual o paciente
correspondia aquilo que naturalmente deveria ser feita no decorrer da própria vida, visto
que este momento é certo e inevitável.
Para tanto, Giostri (2006) afirmar que, todos têm direito a viver com dignidade. E do
mesmo modo que as pessoas têm o direito de ver durante toda a vida a sua dignidade
respeitada, merecem também tê-la respeitada no momento em que é chegada a hora
crucial da decisão por uma morte digna e menos dolorosa, ou a prolongada que causará
enorme carga de dor e sofrimento.
Dessa forma, o momento da morte deve ser compreendido como algo essencial do
delineamento da vida, pois é certa, mas deve ser norteada de forma digna e respeitosa,
visto que até a morte garantida de maneira digna também é um direito humano e não
deixa rupturas para os familiares que ficam a sofre pela ausência do ente querido.
5

A RELAÇÃO MÉDICO – PACIENTE NA ORTOTANÁSIA

Martins (2020, p. 12), frisa que a relação entre o médico e o paciente nos casos de
estado terminal, deve seguir o principialismo ético, especificamente em decorrência do
significativo avanço tecnocientífico da Sociedade Contemporânea (pós-moderna).
Além disso, Siqueira (2005), destaca algumas atribuições médicas:
Curar as enfermidades, cuidar da insuficiência orgânica, restabelecer
a função, compensar as perdas, aliviar os sofrimentos, confortar
pacientes e familiares e acompanhar, ativa e serenamente os últimos
momentos da vida do paciente não é tarefa fácil e isenta de
frustrações, pois obriga ao profissional a considerar caso a caso, o
justo equilíbrio nas tomadas de decisões, evitando a obstinação
terapêutica em circunstância da terminalidade da vida, reconhecendo
a finitude humana e as limitações da ciência médica, sem deixar de
proporcionar todos os benefícios oferecidos pelos avanços do
conhecimento científico.
Nessas práxis funcionais médicas existe uma relação direta com o paciente para
consubstanciar a saúde plena, entretanto, nem sempre é lícito fazer tudo que é possível
por meio de suas ações seguindo parâmetros legais é ético determinados pela atividade
profissional.

Aduz Lima (2015), que o avanço da medicina e da tecnologia tem contribuído muito
para a cura de inúmeras doenças, apesar de muitas vezes interferir de forma excessiva na
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vida de um indivíduo em sua fase de finitude, por prolongar a agonia e o padecimento e
adiar a morte, sem o merecido respeito pela dignidade humana.
Por conseguinte, esse formato de proporcionar o adiamento e o prolongamento da
dor do paciente até chegar à morte se faz em detrimento dos direitos a vida legitimada
por regulamentações no ordenamento jurídico que impede que a ortotanásia seja
praticada.
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Sanchez y Sanches e Seidl (2013), menciona que a proposta da ortotanásia consiste
em humanizar a morte recolocando a pessoa no centro do processo, favorecendo sua
autonomia com compaixão, aproximação e respeito. Assim, a ortotanásia é o oposto de
“apressar” a morte, ela é o não-investimento de ações obstinadas a postergar a morte do
indivíduo cuja doença insiste em avançar, acarretando a falência progressiva das funções
vitais.
Tão logo, na ação praticada da ortotanásia se faz um processo operacional de
cuidados paliativos para postergar a morte, e a ação deve ser realizada por uma equipe
multidisciplinar para garantir a seguridade da vida.
Nesse sentido, todos devem compreender que a morte é natural e não podemos
impedir esse momento, devemos entender que as técnicas são finitas e que a morte não
se trata de um fracasso profissional, mas sim, de um processo inevitável (SANTANA et al.,
2019).
Para tanto, o direito do cidadão referente a sua relação e condutas médicas,
norteou-se através da Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 1.805/2006,
que deu permissão ao profissional da saúde, respeitando o querer do paciente ou
representante legal e o direito de requisitar uma segunda posição médica, explanando a
particularidade de cada tratamento, de delimitar ou suspender intervenções e tratamentos
que tenham a finalidade de aumentar a vida do paciente em estado terminal. Além de tudo,
garantiu ao paciente o direito de alta hospitalar, de receber cuidados com o intuito de
conter os sintomas oriundos da enfermidade portada. (BRASIL, 2006, p. 169).
Afirma Diniz (2006), que se deve ajustar a conduta médica às normas éticas e
jurídicas, assim como os princípios que norteiam a relação médico-paciente, que requerem
procedimentos diagnósticos e terapêuticos concordados em ambas as partes, respeitando,
assim, a autonomia do paciente, os termos da justiça, da dignidade, dos valores, crenças e
desejos pessoais.
Contudo nesta relação médico-paciente deve ocorrer uma prática delimitada pela
promoção e garantia da realidade que edifica e sustenta a saúde como princípios
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norteadores para a vida, mesmo que o paciente esteja passando por sofrimento e dores
por conta de doenças terminais.
Enfatiza Pinheiro (2016), que a prática médica constitui a obrigação do meio, e não
do fim ou resultado. Nesta interface funcional, um bom médico não deve assumir riscos
desnecessários na profissão, pois esse poderá ser responsabilizado por ter colaborado para
um resultado negativo referente ao tratamento de seu paciente, pois, a sua conduta
decorreu de atos que ofenderam ditames legais, éticos ou morais previamente
estabelecidos através do Conselho Federal de Medicina e pelas respectivas normas das
Sociedades Brasileiras Médicas e as legislações do ordenamento jurídico do país.
Diante disso, essa relação deve ser construída de forma integra e ética de forma
afetiva e comunicacional nos cuidados e zelo pela saúde do paciente, mesmo ciente que a
morte é parte integrante da vida.
6

CONCLUSÃO

Chegando no fechamento deste estudo, percebeu-se a importância de discutir essa
temática, principalmente no universo acadêmico devido a propagação que se faz pelos
significativos casos que ocorrem hodiernamente de ortotanásia que deflagra uma ruptura
contra a dignidade da vida humana.
Entender a ortotanásia no meio médico oportuniza ao profissional do direito
compreender que ainda precisa dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ações que
legitimem essas ações contra a vida dos cidadãos, o que acaba inferindo na própria
vontade em dar a finitude da maneira desejada. Pois uma vez que o paciente tenha
autonomia sobre sua morte, a conduta do médico não será objeto de ato ilícito afastando
qualquer penalidade que recairia sobre ele.

Dessa forma, a morte deve ser digna mesmo em tempos de sofrimento e dor do
paciente terminal, pois independentemente da situação os valores e o respeito devem ser
constituídos legalmente para consubstanciar a finitude no momento exato.
Por fim, salienta-se que o ser humano tem o direito de escolha do formato de
morrer, pois trata de garantir que este paciente tenha direito de uma morte serena e
humanizada sem emprego de cuidados paliativos, mas com seguridade da vida.
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RESUMO: Com o diário avanço que ocorre no âmbito medicina, as discussões sobre a
transição que divide a vida e a morte passou a ser intensificada tanto na área da saúde
como na área jurídica. Com a possibilidade de influência no processo da morte por meios
não naturais, para eleger o seu momento e forma, conduzem ao tema da eutanásia. A
eutanásia mistura questões de ordem política, econômica, social, familiar, moral, religiosa
e jurídica. Esse artigo buscou demonstrar a necessidade dessa nova questão que está
sendo abordada. A bioética é um dos responsáveis por esse debate, pelo fato de que todos
os dias novos casos aparecem, buscando ansiosamente uma atuação do Direito através de
alguma interpretação constitucional que seja reflexo da sociedade atual.
PALAVRAS-CHAVE: Eutanásia; Dignidade da pessoa humana; Direito de morrer;
Autonomia da vontade.
ABSTRACT: With the daily advance that occurs in the medical field, discussions about the
transition that divides life and death began to be intensified both in the health field and in
the legal field. With the possibility of influencing the process of death by unnatural means,
to choose its moment and form, leads to the issue of euthanasia. Euthanasia mixes political,
economic, social, family, moral, religious, and legal issues. This article sought to
demonstrate the need for this new issue that is being addressed. Bioethics is one of the
responsible for this debate, due to the fact that every day new cases appear, anxiously
seeking an action from the Law through some constitutional interpretation that reflects
current society.

KEYWORDS: Euthanasia; Dignity of the human person; Right to die; Autonomy of the will.
INTRODUÇÃO
A criação do Direito ocorreu para que o convívio dos seres humanos em
sociedade fosse regulado. Nisso abrangem todas as relações advindas desse meio, ou seja,
a proteção da pessoa humana, a tutela de bens, tanto imóveis como não imóveis, bens
como a vida, dignidade, honra, todos possuem proteção no meio jurídico.
Quando debatido sobre a dignidade e a vontade da pessoa humana é
necessário fazer uma análise de conceitos, principiológica e constitucional sobre a vida e a
morte digna. Por conta disso, vale-se debater sobre a eutanásia, e entender seu papel no
conflito entre direitos.
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Atualmente, a eutanásia se caracteriza por ser um ato ilícito e crime no Direito
Brasileiro, é uma prática conhecida como homicídio piedoso, no qual a morte da vítima é
antecipada por determinado agente, ocorrendo essa escolha por conta de uma doença
incurável, possuindo o intuito de diminuir algum tipo de sofrimento.
Todavia, a pratica da eutanásia ocorre a pedido ou com o consentimento da
própria vítima. Muito tem se discutido sobre a eutanásia e diversos são os nomes que a
chama, como por exemplo ``morte serena, boa morte, morte sem sofrimento”.
Nas últimas décadas o avanço da medicina e da ciência como todo ajudaram na
sustentação da vida humana, prolongando a mesma por meses , até anos. Por esse fato,
entra em xeque, a vontade da pessoa humana de morrer com dignidade, sem prologar seu
sofrimento e o direito à vida dela ser prolongado. Assim, surge um amplo debate ético e
jurídico sobre princípios e sobre a dignidade da pessoa humana.
O princípio da autonomia da vontade e o princípio da dignidade da pessoa
humana são ambos valores constitucionais, defendido e tipificado na Constituição Federal
de 1988, sendo assim, questiona-se: até que ponto a condenação da eutanásia pode ser
vista como a defesa da dignidade da pessoa humana e qual a limitação dela a vontade
humana?
Tanto a religião como a ciência compartilham valores e definições sobre a vida
e a morte. Essas definições influenciam diretamente o conceito que o jurídico constrói, e é
a partir disso que limitações e alcances que cada indivíduo possui sobre sua vida e morte
são impostas.
Muito se diz que o bem mais valioso que o ser humano possui é a vida. O direito
a vida é inviolável, pelo fato de que sem ele nenhum outro direito pode ser garantido. A
Constituição de 1988 estipulou como responsabilidade do Estado garantir a vida.
Outro ponto a ser analisado se diz respeito ao Código de Ética Medica, o qual
veda ao médico que colabore para pôr o fim a vida de algum paciente, deixando a
autonomia da vontade do indivíduo de lado.
O estudo sobre a eutanásia no Direito Brasileiro possui relevância para as áreas
tanto Direito Constitucional como do Direito Penal, e o tema se torna relevante para o
âmbito acadêmico pelo fato de ser altamente debatido e que possui muita controvérsia
por meio dos estudiosos que vem analisando o mesmo.
Para a sociedade, o tema possui relevância visto que a cada dia casos são que
envolve essa temática são mostrados, e a preocupação e incerteza do que deve ser feito
por meio dos pacientes como dos médicos que auxiliam os tratamentos só se agrava.
100

www.conteudojuridico.com.br

Será apontado aspectos sobre a ética medica e jurídica e como as decisões
intervém de imediato na vida dos indivíduos, buscando demonstrar também a
possibilidade de tornar a escolha, do paciente e seus familiares perante o direito, licita
1 O direito à vida e a dignidade da pessoa humana.
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Quando se trata do direito à vida é necessário entender que ela é uma garantia
para todas as pessoas sem distinção o. Nas palavras de Alexandre de Moraes “o direito à
vida é o mais fundamental de todos os direitos, já que se constitui em pré-requisito à
existência e exercício de todos os demais. ”
Sem o direito à vida não há como os outros direitos serem assegurados, sem
ele, todos os outros direitos perdem o sentido de ser. De acordo com André Ramos Tavares,
é possível ter duas vertentes quando se trata do direito à vida, a primeira seria o direito de
permanecer existindo, ou seja, sendo o direito principal, e o segundo direito seria um nível
de vida adequado para todos os cidadãos.
A vida, em nosso ordenamento jurídico, somente pode ser interrompida por
causas naturais. Vale dizer que o direito à vida também engloba o direito a saúde,
educação, a alimentação, e tudo que garanta a forma de viver digna da pessoa humana.
Sendo assim, cabe ao Estado garantir todos os meios para que a pessoa não apenas viva,
mas viva com dignidade. (TAVARES; 2009, p. 543)
Como é dever do Estado preservar a vida e com certo grau de qualidade, se
entende que também cabe a ele a proteção do direito à vida com a criação de serviços
públicos, como por exemplo, serviços de polícia, sistema prisional, e a organização
judiciaria. Ainda cabe dizer que, o direito à vida é um direito indisponível, ou seja, a pessoa
não pode abrir mão desse direito, não há a opção de deixar de viver. Assim, até os cidadãos
que desejam cometer o ato do suicídio, cabe ao Estado fazer de tudo para que seja evitado.
Pelo entendimento de Luciana Russo (2009; p.91) o direito à vida se entende
sendo o maior e mais relevante bem de todos os seres humanos, além de que dignidade
da pessoa humana é um fundamento da República Federativa do Brasil e não há dignidade
sem vida.
Nas palavras de Paulo Gustavo Gonet Branco (2010; p.441) em sua doutrina
sobre o Direito Constitucional, encontra-se:
“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 à vida é a premissa dos direitos
proclamados pelo constituinte; não faria sentido declarar qualquer
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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”.
Durante a criação da Constituição Federal brasileira de 1988, foi inserido no
texto um título próprio no qual juntava as três primeiras gerações de direitos humanos,
possuindo cada o seu próprio capitulo (Título II – Capítulos I a III, art. 5º e seguintes), e são
encontradas logo no começo do texto constitucional. Antigamente, nas constituições
anteriores a atual, os direitos que são inerentes as pessoas eram encontradas no final do
texto constitucional. Essa mudança de posição ocorreu com o intuito de transmitir a ideia
de que os direitos das pessoas precedem aos do Estado, prestigiando o jusnaturalismo e a
referida premissa de “contrato social”.
Entretanto, por mais que todos esses direitos sejam de indiscutivelmente
importantes, um dos direitos humanos foi posto com maior destaque com a intenção de
mostrar sua incidência aos demais direitos, mesmos os fundamentais. Sendo encontrado
no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, um dos mais importantes fundamentos da
republica, está estabelecido a dignidade da pessoa humana
Esse direito é um fundamento constitucional que dá diretrizes para todo o
ordenamento jurídico, envolvendo todos os âmbitos como penal, civil, trabalhista,
admirativo, entre outros. Serve como guia para as repartições estatais, isso incluindo os
poderes legislativo, judiciário e executivo, assim também como as atividades privativas.
A dignidade da pessoa humana, pelo viés individual, se trata sobre igualdade
de tratamento, liberdade de expressão e pensamento, a integridade física e a
autodeterminação. Quando se fala sobre um viés social, entra em questão direitos sociais,
direitos entendidos como prestações materiais que cabem ao Estado, no qual envolve
condições de vida adequadas para cada indivíduo e sua família. (SARLET, 2012).
De acordo com o entendimento de Silva (2011):
a dignidade da pessoa humana não significa qualquer valor, mas, sim,
um valor único e específico. Enquadra-se como um valor espiritual e
moral inerente à pessoa e que se manifesta na autodeterminação
consciente e responsável da própria vida, trazendo consigo a ideia
segura de respeito por parte das demais pessoas. Em sentido jurídico,
significa viver o cidadão de forma responsável e ser respeitado nos
seus direitos assegurados pelo ordenamento jurídico vigente, tendo
em vista que o respeito à vida é e assim deverá permanecer o mais
fundamental de todos os significados da expressão
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Sendo assim, entende-se que de acordo com o art. 6º da Constituição Federal,
no que diz respeito ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, pelo fato de ser um
direito social, a segurança tem como intuito garantir condições a todas as pessoas de
adquirir o mínimo necessário, para viver e não apenas sobreviver, porém o suficiente no
convívio em meio à sociedade (BRASIL, 1988).
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Pelo entendimento do doutrinador Fiorillo (2010), além de abranger o princípio
da dignidade da pessoa humana, a Constituição Federal de 1988, também se preocupou
em abordar o mínimo existencial e suas garantias, de acordo com a percepção da
Assembleia Constituinte (BRASIL, 1988).
Sendo assim, fica o entendimento de que a dignidade da pessoa humana é um
princípio que influencia e serve de base a toda a ordem jurídica, se assegurados os direitos
inerentes à pessoa humana.
1.1 Conceito de morte.
No Código Civil de 2002 discute sobre questões das quais são relacionadas aos
direitos inerentes a todos os cidadãos brasileiros, no qual aponta que os cidadãos obtêm
esses direitos no nascimento com vida, entretanto, vale apontar que a lei impõe a que o
nascituro possui direitos.
Entretanto, há também o fato de que alguns dos direitos só podem ser exercidos
com a maioridade civil e estão disponíveis para aqueles que possuem capacidade plena,
mas caso seja preciso, os incapazes possuirão um representante legal. A Lei n. 10.406/2002,
art. 5° elucidada sobre a questão da maioridade enfatiza que: “A menoridade cessa aos
dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida
civil”.

Ainda no Código Civil de 2002 é possível encontrar pontos sobre a existência da
pessoa natural, e enfatizando que seu término ocorre com a morte do indivíduo. Não há
uma definição do conceito de morte pelo legislador, mas no artigo 6° do referido Código
encontra-se: “a existência da pessoa natural termina com a morte; presume-se esta, quanto
aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva”
Quando analisamos a morte pelo viés da medicina legal, a morte de ocorre com
o término de seu exercício cerebral, ou seja, a morte encefálica, o que significa que não há
apresente nenhum tipo de possibilidade de regresso em seu estado clínico. De acordo com
Pessoa (2011, p. 32) se entende:

A morte encefálica consiste, assim, na parada definitiva e irreversível
do encéfalo (cérebro e tronco cerebral), onde se situem as estruturas
responsáveis pela manutenção dos processos vitais autônomo, como
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a pressão arterial e a função respiratório, provocando a falência de
todo o organismo em questão de tempo. Quando isso ocorre, a
parada cardíaca é inevitável. Embora ainda haja batimentos
cardíacos, a pessoa com morte encefálica não pode respirar sem os
aparelhos e o coração não baterá, por mais de algumas poucas horas.
Por isso, a morte encefálica já caracterizado a morte do indivíduo.
Já o Conselho Federal de Medicina (CMF) especifica alguns preceitos que têm
como intuito principal estabelecer a morte encefálica. Dessa forma, os mesmos estão
configurados na Resolução CFM (Conselho Federal de Medicina) n. 1480/1997, discorre:
Art. 1º. A morte encefálica será caracterizada através da realização de
exames clínicos e complementares durante intervalos de tempo
variáveis, próprios para determinadas faixas etárias. Art. 2º. Os dados
clínicos e complementares observados quando da caracterização da
morte encefálica deverão ser registrados no "termo de declaração de
morte encefálica" anexo a esta Resolução. Parágrafo único. As
instituições hospitalares poderão fazer acréscimos ao presente
termo, que deverão ser aprovados pelos Conselhos Regionais de
Medicina da sua jurisdição, sendo vedada a supressão de qualquer
de seus intensar. 3º. A morte encefálica deverá ser consequência de
processo irreversível e de causa conhecida. Art. 4º. Os parâmetros
clínicos a serem observados para constatação de morte encefálica
são: coma a perceptivo com ausência de atividade motora supre
espinal e apneia. Art. 5º. Os intervalos mínimos entre as duas
avaliações clínicas necessárias para a caracterização da morte
encefálica serão definidos por faixa etária, conforme abaixo
especificado: a) de 7 dias a 2 meses incompletos - 48 horas. b) de 2
meses a 1 ano incompleto - 24 horas. c) de 1 ano a 2 anos
incompletos - 12 horas d) acima de 2 anos - 6 horas Art. 6º. Os
exames complementares a serem observados para constatação de
morte encefálica deverão demonstrar de forma inequívoca: a)
ausência de atividade elétrica cerebral ou b) ausência de atividade
metabólica cerebral ou, c) ausência de perfusão sanguínea cerebral.
Art. 7º. Os exames complementares serão utilizados por faixa etária,
conforme abaixo especificado: a) acima de 2 anos - um dos exames
citados no Art. 6º, alíneas "a", "b" e "c"; b) de 1 a 2 anos incompletos:
um dos exames citados no Art. 6º, alíneas "a", "b" e "c". Quando
optar-se por eletroencefalograma, serão necessários 2 exames com
intervalo de 12 horas entre um e outro; c) de 2 meses a 1 ano
incompleto - 2 eletroencefalogramas com intervalo de 24 horas entre
104

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

um e outro; d) de 7 dias a 2 meses incompletos - 2
eletroencefalogramas com intervalo de 48 horas entre um e outro.
Art. 8º. O Termo de Declaração de Morte Encefálica, devidamente
preenchido e assinado, e os exames complementares utilizados para
diagnóstico da morte encefálica deverão ser arquivados no próprio
prontuário do paciente. Art. 9º. Constatada e documentada a morte
encefálica, deverá o Diretor-Clínico da instituição hospitalar, ou quem
for delegado, comunicar tal fato aos responsáveis legais do paciente,
se houver, e à Central de Notificação, Captação e Distribuição de
Órgãos a que estiver vinculada a unidade hospitalar onde o mesmo
se encontrava internado.
Seguindo o entendimento de Vaz (2015), a definição de morte no ordenamento
jurídico brasileiro, no que se refere ao termino da personalidade civil do indivíduo está
fundamentada e configurada: “[...] na primeira parte do art. 6° do Código Civil[...]”, sendo
assim, com a morte chega ao fim qualquer probabilidade de demandar sobre direitos e
deveres do ser humano. Assim, no tocante da medicina a morte sucede quando cessa as
atividades cefálica, desse modo ocorrendo o termino da vida biológica da pessoa.
2 A autonomia da vontade.
Quando se fala sobre a autonomia da vontade, se entende que o cidadão tem
o direito de quanto ao seu corpo, sobre a preservação da integridade física e mental e de
qualquer que sejam suas motivações. De acordo com Beauchamp & Childress (2002, p.
137), se entende a autonomia como:
A palavra autonomia, deriva do grego autos (próprio) e nomos
(regra, governo ou lei), foi primeiramente empregada com referência
à autogestão ou ao autogoverno das cidades-estados independentes
gregas. A partir de então o termo autonomia estendeu-se aos
indivíduos e adquiriu sentidos muito diversos, tais como os de
autogoverno, direito de liberdade, privacidade, escolha individual,
liberdade da vontade, ser o motor do próprio comportamento e
pertencer a si mesmo.
Sendo assim, ficou entendido que a autonomia pode ser entendida como a
capacidade do ser humano, livremente, fazer suas próprias escolhas, também aceitando as
responsabilidades de qualquer consequência que suas decisões possam causar. Nesse viés,
Durand (2007, p. 176) destacou que:
[...] a autonomia ou a autodeterminação é considerada um direito
(um direito de ser informado, um direito de decidir etc.) possuído por
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toda a pessoa adulta ponderada ou por seus representantes, no caso
da própria pessoa ser legal, ou psiquicamente incapacitada.
Esforçando-se para precisar em que consiste essa aptidão em
consentir, diversos autores (juristas ou não) destacam três elementos
essenciais: - Capacidade de uma pessoa de compreender as
explicações fornecidas e as implicações do ato. - Capacidade de
deliberar sobre as escolhas possíveis em função de seus valores e das
metas que persegue; - Capacidade de expressar claramente sua
escolha.
Nesse contexto, podemos concluir que o princípio da autonomia de vontade
nada mais é do que uma certa garantia do ser humano decorre sua personalidade jurídica.
No entendimento de Paulo Lobo (1986, p. 14), o princípio da autonomia da vontade é um
princípio político, que “descansa sobre uma concepção individualista ou liberal da vida”.
No mundo atual, com a decorrente tecnologia sendo desenvolvida a cada
segundo, a área da saúde possui condições de manter um indivíduo biologicamente vivo
por meio de tratamentos e equipamentos que possibilitam que a vida seja prolongada.
Entretanto, muitos desses processos que retardam a morte acarretam o sofrimento do
indivíduo e de sua família (PESSINI & BARCHIFONTAINE, 2007, p. 372).
Nesse contexto, de acordo com Genival Franca (2017) pode analisar que:
Desse modo, disfarçada, enfraquecida e desumanizada pelos rigores
da moderna tecnologia médica, a morte vai mudando sua face ao
longo do tempo. A cada dia que passa maior é a cobrança de que é
possível uma morte digna e as famílias já admitem o direito de decidir
sobre o destino de seus enfermos insalváveis e torturados pelo
sofrimento físico, para os quais os meios terapêuticos disponíveis não
conseguem atenuar. O médico vai sendo influenciado a seguir os
passos dos moribundos e a agir com mais "sprit de finesse",
orientado por uma nova ética fundada em princípios sentimentais e
preocupada em entender as dificuldades do final da vida humana;
uma ética necessária para suprir uma tecnologia dispensável. Neste
instante, é possível que a medicina venha rever seu ideário e suas
possibilidades, tendo a “humildade” de não tentar “vencer o
invencível”
Gomes (2008, p. 22) afirma que o princípio da autonomia da vontade pode ser
explicado como o poder que a pessoa humana possui de manifestar livremente seus
interesses, como melhor for conveniente para o mesmo, acarretando efeitos tutelados pelo
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ordenamento jurídico. Sendo assim, é possível entender que a vontade é o único elemento
necessário para que a pessoa exerça esse seu direito.
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Esse princípio surgiu a partir da perspectiva dos contratos que se encontra no
artigo 171, inciso II do Código Civil, o qual se baseia na livre vontade do agente, na
liberdade de contratar. É perceptível que esse princípio não ficou somente vinculado aos
contratos, pelo fato que o sistema constitucional reconhece o ser humano como individuo
moral, sendo assim o mesmo é capaz de fazer suas próprias escolhas e assumir a
responsabilidade por seus atos.
Sobre o entendimento do tema proposto para esse artigo, Maria Helena Diniz
alude que:
“O princípio da autonomia requer que o profissional da saúde
respeite a vontade do paciente, ou de seu representante, levando em
conta, em certa medida, seus valores morais e crenças religiosas.
Reconhece o domínio do paciente sobre a própria vida (corpo e
mente) e o respeito à sua intimidade, restringindo, com isso, a
intromissão alheia no mundo daquele que está sendo submetido a
um tratamento” (DINIZ, 2006, p. 16).
Nesse contexto, pode se entender que a para o ser humano viver com dignidade
vai além de apenas subsídios materiais. É preciso que o indivíduo tenha direitos essenciais
para que possa viver bem. Se existe vida, mas por meio de aparelhos, e o fardo que é
submetido ao paciente faz com que não haja vida em abundancia, pelo fato de precisar
manter a vida, faz com que a dignidade da pessoa humana seja totalmente desrespeitada.
Sendo assim, a autonomia da vontade precisa ser levada a sério.
Como já dizia Anderson Röhe:
[…] quando a Carta de 1988 consagrou o princípio da dignidade da
pessoa humana – tornando-se a primeira Constituição brasileira a
reconhecê-lo expressamente – foi aberta uma porta, não só para o
direito a uma vida digna, também para o direito de morrer com
dignidade. (RÖHE, 2004, p. 31).
3 A eutanásia e o Estado Democrático de Direito
3.1 eutanasia, distanasia e ortonasia

É comum que muitas pessoas pensem que essas três modalidades sejam
parecidas, entretanto, vale dizer que a unida semelhança entre elas é a etimologia das
palavras. O sufixo “tanásia”, que aparece nas três palavras, vem do grego “thanatos” que
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significa “morte” ou “morrer”. Essas expressões referem-se em igual modo sobre o
momento da morte. (FRANCISCONI. 2007, pág. 112). Assim, cabe explicar o que é cada
uma dessas palavras.
Quando se fala da Ortotanásia, pode-se entender que ela se evidencia por ser a
morte natural do paciente, o mesmo que está em um estado de doença já irreversível, está
dependendo de aparelhos, ou/e até mesmo em um como irreversível, sendo assim não
haveria porque lhe impor tratamentos desgastantes. Sendo assim, se preferível que a
evidente morte esteja concreta; debaixo da escolha do paciente, enquanto ainda
consciente, ou de seus familiares quando já não há mais consciência, ou sinais cerebrais,
deixando que a doença siga seu fluxo natural. (BOTTEGA e DE CAMPOS. 2011, pág. 49).
Já a Distanásia pode ser entendia da como o prolongamento da vida do
paciente de maneira artificial, provocando lhe sofrimento, pelo fato de que a morte é
enxergada como uma sentença. Nas palavras de Diniz (2010, p. 417), “Não visa prolongar
a vida, mas sim o processo da morte”. Com as técnicas avançadas da medicina, o processo
de morte digna se encontra cada vez mais ameaçado, pelo fato de que a luta contra a
morte se torna incessante.
Enquanto a eutanásia, que é o tema do presente artigo, é conceituada como a
antecipação da morte do paciente, tendo em vista a compaixão ou piedade. Essa
interrupção pode vim a entrar em questão pelos médicos, parentes ou amigos de alguma
vitima que está em grande sofrimento e em estado terminal ou com uma doença incurável.
(SIQUEIRA-BATISTA e SCHRAMM, 2004).
3.2 A eutanásia no direito brasileiro.
Tendo em vista de que não existe nenhum direito absoluto, é completamente
compreensível a discursão sobre o direito de morrer, pelo fato de que, aqueles que pedem
pelo direito de morrer não possuem uma vida digna como deveria ocorrer. Sendo desse
modo, a prolongação da vida, submeter o indivíduo a um sofrimento prolongado, se torna
mais uma forma de tortura do que da proteção da vida pelo fato de que o mesmo não
possui nenhuma condição de gozar dos outros direitos conferidos na Constituição Federal.
Para uma melhor compreensão, vale dizer que, a Constituição Federal de 1988,
declara que “[…] ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano e
degradante” (BRASIL, 2013, p. 08). ” Sendo assim, a ciência e a tecnologia disposta aos
profissionais de saúde, não podem fazer com que o indivíduo no qual não possui mais
prazer de viver, uma cobaia humana, com tratamentos dolorosos e sem possuir alguma
estatística de que irá funcionar.
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Um conceito da eutanásia pode ser a eliminação da vida, praticada por um
relevante valor moral, com a intenção de livrar um doente, sem esperança de cura, do
sofrimento sem vim que o vem assolando. O ordenamento jurídico brasileiro não exclui a
ilicitude dessa eutanásia, por mais que haja o consentimento do paciente, a conduta ainda
se encaixa no crime do artigo 121 do Código Penal (Brasil, 2004), entretanto é possível o
reconhecimento do privilégio, configurando uma redução da pena de um sexto a um terço.
Assim dispõe a lei "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" (Brasil, 2004).
Deste modo, pode se dizer que a prática da Eutanásia no Brasil é considerada
como homicídio simples, podendo a pena ser atenuada caso entenda-se presente o
“relevante valor moral”.
Em 1984, a parte especial do código penal, pela primeira vez, previu a isenção
da pena para aquele que praticasse a eutanásia, que, com o consentimento da vítima,
antecipasse a morte que estava sendo prolongada ao doente sem perspectiva de cura,
desde que fosse atestada por outro médico (Szklarowsky, 2002). Entretanto, o projeto
dessa lei foi abandonado por várias razoes, entre elas, por grande influência religiosa na
qual entende que somente Deus pode terminar a vida.
Em 1996, o ex senador Gilvam Borges propôs o projeto de Lei n° 125/96, a qual
tentou apontar alguns meios para que o judiciário brasileiro passasse a abranger a pratica
da eutanásia no país. No projeto da lei, se encontrava no texto a sustentação a favor da
“morte sem dor”, autorizando com que ocorresse procedimentos que permitisse a
indivíduos que estivessem em estado de sofrimento, tanto psíquico como físico, a escolha
da sua própria morte. O paciente poderia pedir a eutanásia, e caso estivesse inconsciente,
seus parentes próximos ficariam encarregados dessa decisão. (GOLDIM; 2018)
De acordo com Goldim (2018), nesse projeto de lei, para que ocorresse a
autorização do procedimento de eutanásia seria necessária uma avaliação criteriosa ao
caso, sendo necessário “por uma junta médica, composta por 5 membros, sendo dois
especialistas no problema do solicitante. Caso o paciente esteja impossibilitado de
expressar a sua vontade, um familiar ou amigo poderá solicitar à Justiça tal autorização”.
Entretanto esse projeto fora arquivado sem maiores debates.
4 Colisão de direitos fundamentais
Quando se estuda as colisões de direitos fundamentais, é necessário
compreender que as Constituições são documentos dialéticos e compromissórios, as quais
afirmam valores e interesses diversos, que eventualmente entram em conflito. Desse modo,
os direitos fundamentais são direitos heterogêneos e, na grande maioria, possuem
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conteúdo aberto e variável, o que ocasiona, com frequência, o choque entre direitos
fundamentais.
A colusão entre os direitos fundamentais acontecerá quando o exercício de um
direito fundamental por parte de um titular colide com o exercício de outro direito
fundamental. Assim, é possível afirmar que, os direitos fundamentais são outorgados por
normas jurídicas que possuem em sua essência características de princípios, e, por isso, se
aplica a colisão de princípios quando houver colisão entre direitos fundamentais.
O problema em questão não será solucionado suprimindo um em favor de
outro. A questão será resolvida por meio de um acordo com o peso ou importância relativa
de cada princípio para se escolher qual deles prevalecerá no caso concreto. Com esse
ponto, Edilsom Farias destaca a doutrina de Robert Alexy:
As contradições de normas em sentido amplo que tem lugar dentro
do ordenamento jurídico são sempre colisões de princípios e as
colisões de princípios sucedem sempre dentro do ordenamento
jurídico. Isto põe claramente, de manifesto que o conceito de colisão
de princípios pressupõe a validade dos princípios que entram em
colisão.
Para a resolução do conflito se faz necessário a análise das circunstâncias que
cercam o problema no dia a dia, discutindo o caso pratico, para que os aspectos específicos
da situação sejam pesados, prepondere o princípio de maior importância. O conflito será
resolvido mediante uma ponderação de interesses opostos, determinando qual destes
interesses tem um maior peso no caso concreto.
O principio da proporcionalidade busca manter a dignidade da pessoa humana,
e é um instrumento de ponderação dos direitos fundamentais. De acordo com Teixeira, é
possível entender que o princípio da proporcionalidade nasce a partir do princípio da
dignidade humana, o qual está consagrado pela Constituição Federativa do Brasil de 1988.
De acordo com o entendimento de Gilmar Ferreira Mendes:
“(...) no processo de ponderação desenvolvido para solucionar o
conflito de direitos individuais não se deve atribuir primazia absoluta
a um ou a outro princípio ou direito. Ao revés, esforça-se o Tribunal
para assegurar a aplicação das normas conflitantes, ainda que, no
caso concreto, uma delas sofra atenuação.”

Quando se fala da pratica da eutanásia a qual faz com que entre em choque os
direitos em questão: direito à vida, dignidade humana, autonomia, e liberdade
prevalecerão os direitos que melhor e maior argumento tiverem, levando em consideração
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a manutenção daqueles direitos individuais. A partir disso, a discussão se leva para o lada
da prevalência de um direito sobre o outro, que deverá ser levado em consideração os
valores, a liberdade, autonomia e a dignidade do paciente, já que esta é subjetiva se
considerada particularmente, como também seu desejo e capacidade de decisão
embasados na consciência de seu estado físico e psicológico.
5 A livre autonomia do direito de morrer.
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Quando se estuda sobre essa autonomia, é preciso analisar a divergência entre
as definições de suicídio e eutanásia. De acordo com Capez (2015, p.118) o suicídio se
entender por ser a destruição da própria vida, de forma direta e voluntária. Enquanto a
eutanásia trata da morte ocasionada por um terceiro como forma de acabar com o
sofrimento acarretado pela doença.
Entretanto, o que se torna debatido é que, ao conferir direitos para uma pessoa
cometer a eutanásia, não se outorga direitos ao paciente, mas sim para o autor da própria
morte, aquele que mata. Sendo assim, a eutanásia não seria o direito de morrer, mas sim
ao direito de matar.
De acordo com a Constituição Federal, o direito a vida é inviolável, e também o
mais importante de todos os direitos, por se presumir que, através deste, há a aquisição e
usufruto dos demais. O direito à vida é tutelado pelo ordenamento jurídico pátrio, ao passo
que, ao indivíduo que atentar contra o direito a vida, que não seja o seu, será aplicado ao
autor, coautor, partícipe ou copartícipe, as devidas reprimendas penais.
O Conselho Federal de Medicina, ao aprovar seu novo Código de Ética Médica,
por meio da Resolução nº 1.931/2009, (publicada no D.O.U. de 24 de setembro de 2009,
Seção I, p. 90), dispõe no Capítulo V que: É vedado ao médico “Abreviar a vida do paciente,
ainda que a pedido deste ou de seu representante legal” (art. 41).
Na mesma resolução, o conselho de medicina continua a tratar práticas como a
eutanásia e o suicídio assistido como inapropriadas à ética médica, mas dá suporte jurídico,
de uma forma indireta, à ortotanásia ao prever no parágrafo único do artigo 41 “que o
médico deve oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis, no caso de uma doença
incurável e terminal, ao passo de não empreender ações diagnósticas ou terapêuticas
inúteis.”
Nesse contexto, cabe a citação de Mold (2010, p. 1) que, assim entende: “Morrer
constitui o ato final da biografia pessoal de cada ser humano e não pode ser separada
daquela como algo distinto. Portanto o imperativo de uma vida digna alcança também a
morte. Uma vida digna requer uma morte digna”.
CONCLUSÃO
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Este artigo teve como intuito auxiliar as reflexões a respeito da decisão do
paciente para com o destino de sua vida. Durante o trabalho, foi conceituado a eutanásia,
distanásia, ortotanásia e por fim, o suicídio assistido. Ademais, também foram investigados
alguns princípios constitucionais, como a autonomia da vontade e a dignidade humana.
Fora estudado fundamentos que garantem ao ser humano escolher o momento
em que se dará termo a sua vida, e pode-se dizer que são eles: o princípio da dignidade
da pessoa humana e o da autonomia privada. Isso pelo fato de que o titular do direito à
vida o exerce dentro de sua liberdade individual, não cabendo ao Estado obrigar o cidadão
a viver, quando isso não fora mais agradável para o mesmo.
Certos tópicos destacados no artigo estão previstos em lei, como por exemplo
o auxílio ao suicídio, e até mesmo a distanásia. Essas concepções, mesmo que
indiretamente, atentam contra o princípio da dignidade humana do paciente; entretanto,
quando se diz respeito a eutanásia é possível que haja indagações e debates acerca do
alcance da autonomia da vontade do indivíduo, e isso é uma discussão atual no direito
brasileiro.
Por fim, se afirmar que é necessário ter a dignidade humana como norte ao
longo da vida do indivíduo, pelo fato de que se pressupõe que esta representa um mínimo
existencial. Além de que, é necessário o respeito ao homem como um fim em si mesmo,
ou seja, é plausível reconhecer a cada um, o direito enquanto ser humano, de decidir acerca
do destino de sua vida e de sua morte.
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(orientadora)
RESUMO: O presente artigo busca expor brevemente a etnografia dos povos Mura,
Tenharim, Parintintin e Jiahui para então demonstrar a existência de violação de Direitos
Humanos desses povos desde a Ditadura Militar até os dias atuais. Para isso, utilizou-se a
pesquisa qualitativa, no que concerne a forma de abordagem. Quanto aos fins a pesquisa
foi exploratória, isto porque pretendeu gerar maior familiaridade com o problema
enfrentado, tornando-o mais explícito. Quanto aos procedimentos técnicos adotados, o
delineamento foi realizado a partir de pesquisa bibliográfica, instrumentalizando material
já elaborado, e dando especial ênfase à livros e artigos científicos (documentação indireta).
Além disso, utilizou-se a pesquisa documental, com foco em fontes secundárias de dados,
utilizando materiais que ainda não receberam tratamentos analíticos, bem como,
documentação oficial. Diante disso, parte-se da premissa central do presente projeto de
pesquisa desde o conceito de colonialidade para compreender as violências estatais
cometidas contra povos indígenas no período da ditadura militar, assumindo que, em
razão da remanescente cultura colonialista de hierarquia e subjugação de povos não
brancos, se torna possível pôr em prática projetos desenvolvimentistas desde uma
perspectiva de modernidade racional, ignorando as particularidades e demandas de povos
historicamente marginalizados, contribuindo, assim, para a manutenção da sua exclusão.
PALAVRAS-CHAVE:
Desenvolvimentistas.

Direitos

Humanos;

Povos

Indígenas;

Empreendimentos

ABSTRACT: This paper aims briefly expose the ethnography of the Mura, Tenharim,
Parintintin and Jiahui peoples to demonstrate the existence of human rights violations of
these people from the Military Dictatorship to the present day. So, to achieve this, the
present paper used qualitative research. As for the purposes, the research was exploratory,
because it intended to generate greater familiarity with the problem faced, making it more
explicit. As for the technical procedures adopted, it was based on bibliographical research,
using material already available by giving special emphasis to books and papers about the
2 Mestre em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Pará
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subject (indirect documentation). In addition, this paper elaborated by using documentary
research focusing on secondary data sources, using materials that have not yet received
analytical treatment, as well as official documentation. Therefore, it starts from the central
premise of this research project from the concept of coloniality to understand the state
violence committed against indigenous peoples during the military dictatorship, assuming
that, due to the remaining colonialist culture of hierarchy and subjugation of non- whites,
it becomes possible to put into practice development projects from a rational modernity
perspective, ignoring the particularities and demands of historically marginalized peoples,
thus contributing to the maintenance of their exclusion.
KEYWORDS: Human Rights; Indigenous peoples; Development Projects.
INTRODUÇÃO
O presente artigo busca através da teoria decolonial, de matriz latino-americana,
a compreensão histórica para a contextualização dos fatos ocorridos e exposição das
violações de Direitos Humanos dos povos indígenas do sul do Estado do Amazonas.

Neste sentido, para a contextualização do tema, se buscará delinear de forma
breve a etnografia dos povos Tenharim, Jiahui, Parintintin e Mura, uma vez que estes
tradicionalmente ocupam a região geográfica do sul do Amazonas. Por empreendimentos
desenvolvimentistas, como a BR-230 (Transamazônica) e a BR-319, além delas, o século XXI
foi pautado também em empreendimentos energéticos como as Usinas Hidroelétricas de
Jirau, Santo Antônio e Tabajara.
Diante desse cenário é que se propõe a exposição dos Direitos Humanos violados
face a estes empreendimentos pois no que tange os Direitos do Povos Indígenas é
importante que se faça a delineação do seu contexto atual no Brasil, mas para isso, o
recorte temporal deste artigo é necessário e se encontra a partir do período da Ditadura
Militar no Brasil para a compreensão das violações ocorridas desde então e os seus reflexos
até os dias atuais.
A ligação dos povos indígenas com os seus territórios é muitas vezes
incompreensível para as pessoas que não pertencem àqueles povos, uma vez que o
tratamento que se dá às terras é o de propriedade. Por mais que a Constituição de 1988
tenha inserido a função social da propriedade como critério intrínseco à permanência na
posse civil e agrária, tal característica deve ser tratada com maior sensibilidade na questão
indígena.
Isto porque cada povo é capaz de fazer o seu próprio conceito de território, tanto
que no que se refere aos povos indígenas, é possível que ele seja delineado de acordo com
a sua cultura, envolvendo suas crenças e mitos. Dessa forma, é difícil definir com precisão
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os limites dos territórios dos povos indígenas que habitam o Brasil, como espaço
geográfico onde o seu poder é exercido, porque não se pode afirmar quais as fronteiras
que eles respeitavam (SOUZA FILHO, 2006, pp. 17-18).
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O tema proposto é relevante visto que se faz fundamental a reflexão sobre os
direitos dos povos indígenas dispostos na Constituição da República Federativa do Brasil,
bem como a exposição das violações de seus Direitos Humanos. Além do mais, conforme
leciona COLAÇO (2012), o próprio multiculturalismo adotado pelos países e, até mesmo,
pelos organismos internacionais, versam sobre uma proteção às práticas tradicionais dos
povos indígenas sem considerar em suas políticas as relações colonialistas que implicam
diretamente na situação atual desses povos.
Neste cenário é que se impõe, por meio do pensamento decolonial, o
questionamento das imposições feitas pela sociedade envolvente pois “ao articular
interdisciplinarmente cultura, política e economia de maneira a construir um campo
totalmente inovador de pensamento que privilegie os elementos epistêmicos locais em
detrimento dos legados impostos pela situação colonial (REIS; ANDRADE, 2018)”.
Para além disto, faz-se necessário movimentar pesquisas no sentido de
compreender o impacto de grandes empreendimentos – rodovias e hidroelétricas,
especialmente – na Amazônia e, em um recorte específico, no sul do Amazonas, enquanto
projeto de colonização.
1. Uma breve etnografia de povos indígenas do Sul do Amazonas atingidos por
grandes empreendimentos
Ao longo do tempo as relações entre homem e natureza se tornaram questões
atinentes à cultura, sendo ambos interesses da Antropologia. Considerando-se, portanto,
que a partir da segunda metade do século XIX emergiam as teorias acerca das raças
humanas e a expansão econômica europeia através do neocolonialismo, havia a
conveniência científica em distinguir o que era selvagem, como algo essencialmente
inferior, da suposta superioridade da sociedade das metrópoles europeias. Neste sentido,
a antropologia nasceu como uma ciência apta a explicar a evolução da apropriação da
natureza pelo homem, fundamentando-se, inicialmente, na evolução linear dos povos.
A etnografia inaugurada por Malinowski no começo do século XX ao descrever o
trabalho do antropólogo, a partir da coleta de dados e o contato intenso e prolongado do
pesquisador com o “outro” através do trabalho de campo, mostra a descrição da forma
como este vive, e, principalmente, no entendimento de sua cultura.

Outrossim, a compreensão dos povos autóctones só é possível nos termos da sua
própria cultura, de forma que, por mais estranhos e alheios sejam os hábitos deles ao do
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etnógrafo, este deve partir do pressuposto que nenhuma cultura se sobrepõe à outra. Em
verdade, LÉVI-STRAUSS (p. 23) defende em Raça e História a diversidade cultural, e, por
consequência a contribuição de cada cultura, como marco fundamental ao
desenvolvimento humano por meio da compreensão do “outro”.
Por outro lado, a Antropologia se presta a procurar interpretações por meio de
uma tarefa vagarosa e detalhada. Para ele, a cultura é construída por meio da teia de
significados de forma a associá-los a experiências familiares GEERTZ (2013).
Além do mais, deve-se atentar também para o posicionamento de LARAIA (2001)
acerca da visão de mundo como um produto resultante da cultura pois “o modo de ver o
mundo, as apreciações de ordem moral e valorativa os diferentes comportamentos sociais
e mesmo as posturas corporais são assim produtos de uma herança cultural, ou seja, o
resultado da operação de uma determinada cultura”.
Neste ponto, faz-se mister destacar que não se pretende neste artigo esgotar
todos os aspectos sociais, culturais e antropológicos dos povos Tenharim, Jiahui, Parintintin
e Mura, contudo, é primordial uma breve introdução para a compreensão das suas
especificidades como povos para a posterior exposição das violações de seus direitos
humanos e suas garantias fundamentais.
1.1.

Os Tenharin e os Jiahui

Conforme narra VALENTE (2017), pouco mais de 100km do Município de Humaitá,
no Estado do Amazonas e muito próximos à Transamazônica, habitavam no mínimo quatro
grupos de povos indígenas, no entanto, todos estes com ligação com o povo Kawahiva,
tratando-se dos grupos Tenharin e Jiahui.
O povo Tenharin é falante de uma língua pertencente à família Tupi-Guarani e está
organizado em três grupos, pertencendo a um conjunto maior autodenominado
Kagwahiva. De acordo com isso, eles estão identificados geograficamente em Povo
Tenharim do rio Sepoti, do rio Marmelos e do Igarapé Preto (ISA, 2021b).
Um fator determinante para se entender a instabilidade da situação demográfica
no Igarapé Preto é a inexistência de esposas potenciais para os jovens em seu local de
residência, fazendo com que os mesmos passem a buscá-las em outras áreas Kagwahiva,
tais como no rio Marmelos (FUNAI, 1999).
Na cosmovisão dos Tenharin que habitam o igarapé Preto, nas serras do entorno
de seu território mora o herói mítico Mbahira, de forma que nestas regiões se encontram
os seus pertences, portanto, havendo uma conexão estreita entre o seu modo de viver e o
local em que se encontram. Quanto aos Tenharin que habitam a região do rio Marmelos
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possuem o seu território dividido pela BR-230, conhecida como Transamazônica, sobre a
qual se retomará mais adiante (ISA, 2021b).
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O povo Jiahui também possui a língua pertencente à família do Tupi Guarani assim
como são parte de um subgrupo Kagwahiva. Desde o século 18 este povo tem migrado de
seu território tradicional, seja pela guerra com o povo Munduruku, seja pela frente
mineradora que vasculhava ouro avançando pela região norte do país (MENÉNDEZ, 19871989).
Além disso, de acordo com informação do Instituto Socioambiental, destaca-se
que na década de 70 este povo foi esbulhado de seu próprio território em decorrência de
conflitos com grupos vizinhos, o avanço da extração ilegal de madeira e a instalação de
diversas fazendas na região (ISA, 2021a).
É importante se destacar que todos os povos conhecidos como Kagwahiva eram
até o começo do século XX designados genericamente como Parintintin:
Tal fato deu-se por desconhecimento da diversidade cultural na
região. Os ataques, até então eram imputados aos Parintintin. Com a
chamada “pacificação dos Parintintin, os ataques continuaram e os
auxiliares do Serviço de Proteção aos índios notaram que existiam
diversos povos que se autodenominavam Kagwahiva, sendo que
Parintintin era apenas um destes. Após o contato com os Parintintin,
o primeiro grupo a ser registrado foi o Jiahui e posteriormente o Pain
(FUNAI, 2000).
Diante disso, é evidente que o desconhecimento da diversidade cultural de povos
indígenas contribui para a violação de seus direitos mais básicos face à continuada
expulsão destes de seus territórios, associado ao descaso histórico, bem como ao passado
colonialista que possui como consequência, também, a marginalização econômica, política,
social e cultural com a sociedade envolvente (SIEDER, 2011).
1.2.

Os Parintintin e os Mura

Conforme explicita NIMUENDAJU (1982) a designação “Parintintin” foi atribuída
por seus inimigos Munduruku e eles habitam a região próxima ao Rio Madeira, Rio
Machado, Rio Marmelos e Rio Branco, de forma que ele manteve contato com os Parintintin
do Rio Madeira. Em sua descrição etnográfica do povo Parintintin, resta evidente a
coexistência desse povo com outros na região, de forma que descreve “o nome próprio de
uns e de outros é Kawahib, Kawahiwa”, da mesma forma:
Tanto os Mura como os Munduruku aparecem na documentação
histórica dos séculos XVIII e XIX como inimigos tradicionais dos
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Kawahiwa. Contudo, apesar dos contatos hostís, o relacionamento
entre estes povos é mais ou menos íntimo. No caso dos Mundurukú
(um povo provavelmente tupinizado e que não é considerado
Kawahiwa), há relatos que colocam a existência dos "Parintintin"
como resultado de uma briga acontecida antigamente entre dois
irmãos Munduruku (Rodrigues, 1875: 133): Portanto, não é difícil
pensar que devem ter-se filtrado, entre estes povos, notícias ·sobre a
presença de um "outro" com características tão peculiares. como as
do branco. Esta ideia é reforçada pelo fato de que os Kawahiwa
detêm, até boa parte do século XIX, uma posição interiorana no
território que constitui a área Tapajós-Madeira, enquanto Mura,
Mawé e Munduruku, situados nos cursos dos principais rios, parecem
ter constituído por longo tempo uma espécie de escudo protetor
(MENÉNDEZ, 1987-1989).
As comunidades do povo Parintintin não são compostas por muitos membros e,
após o período de “pacificação” no começo do século XX, elas ficaram gradativamente
menores. Além disso, o contato com não indígenas ocasionou a morte prematura de seus
xamãs, de forma que o seu rito religioso principal que consiste na cerimônia de cura por
um xamã não é mais praticado por estes (ISA, 2021c).
O povo Parintintin é, assim, outro povo pertencente ao grupo autodesignado
Kaqwahiva, resguardando suas particularidades que os diferenciam dos povos Tenharim e
Jiahui:
O contato pacífico permitiu evidenciar que os Parintintin/Kawahiwa
não eram uma "tribo" homogênea que ocupava uma área de grandes
dimensões. Nimuendajú calcula, em 1922, que os Parintintin eram
250 indivíduos que ocupavam uma área de 440 km2, porém outros
Parintintin· (isto é, Kawahiwa), habitavam essa área. As referências a
estes outros Kawahiwa se reduzem a uma série de designações
pouco confiáveis quanto a seu significado, levantadas por agentes do
S. P. 1. (Freitas, 1926:72 e S. P. 1.;. diversos relatórios), o que é
confirmado pelos relatos que os Tenharim fazem de lutas, no
passado, com os Parintintin e Diarroi (MENÉNDEZ, 1987-1989).
Quanto ao povo Mura, é importante observar que a sua dinâmica social está
pautada em deslocamentos pelos rios e por terra, de forma que a sua distribuição
geográfica é ampla, não sendo possível precisar apenas um espaço específico, conforme
descrito por PEREIRA (2009):
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Todas as aldeias na atualidade comungam a situação de assédio,
pressão e violência que representa o contato com as frentes
colonizadoras. Compartilham o mesmo problema: a perda do espaço
físico e a impossibilidade de exercitarem os deslocamentos por
antigos assentamentos. A violência não afetou a todas as aldeias
Mura da mesma maneira. Naturalmente, nada foi imune a ela.
Atualmente um número significativo de aldeias Mura encontram-se
mobilizadas em torno de demandas acerca de suas terras, há
aproximadamente cerca de 50 reivindicações Mura, de acordo com a
FUNAI. Na realidade, os Mura movimentam-se nos limites dos
territórios que o grupo reconhece como lugar de ocupação e uso. Em
decorrência de vários fatores históricos, não lhes restaram a
utilização de uma grande área. A experiência adquirida nas várias
tentativas de delimitação e demarcação das áreas Mura, muitas
infrutíferas, demonstra cabalmente que com a regularização de suas
terras é possível garantir um território de movimentação composto
pelo conjunto das terras indígenas Mura (PEREIRA, 2009).
Em consonância com informações do Instituto Socioambiental (2018), atualmente
o povo Mura ocupa largas áreas no complexo dos rios Madeira, Purus e Amazonas, de
forma que habitam territórios indígenas e, também, centros urbanos de cidades como
Borba, Manaus e Autazes. Este povo possui contato antigo com a sociedade envolvente e
história de resistência à colonização, de modo que desde o período colonial são
marginalizados, justificando assim as políticas de extermínio destes, contudo, “embora
derrotados em combates e fortemente estigmatizados pela visão do colonizador, os Mura
continuaram a ser a principal e mais numerosa população do sistema hidrográfico do rio
Madeira”.

A conquista territorial dos Mura sempre foi elemento determinante e se dava pela
sua real ocupação, seja por residência ou circulação. Contudo, não estava desvinculada de
uma estratégia de subsistência: lugares de pesca e caça. O movimento e contínuo e
expansivo do deslocar-se Mura permitia monitorar uma área extensa, incorporar espaços
“vazios” e encontrar evidências da presença de outros grupos indígenas, o que de fato era
muito freqüente. Esta política ofensiva manteve outros grupos nativos à distância do
núcleo do território, notadamente no delta (rio Madeira), garantindo a possibilidade de
dispersarem, exercitarem seus deslocamentos e reuniremse ali onde constituíam seus
lugares. Por outro lado, tanto as guerras quanto as movimentações que lhe eram próprias
permitiram manter e ampliar o conhecimento geográfico: as mudanças territoriais porque
haviam passado deram-lhes um domínio maior sobre uma extensa região, facilitando a
ação guerreira durante bastante tempo. Os brancos, pelo que podemos depreender, não
permaneciam à distância, “estavam aí desde sempre”, dizem eles, empreendiam várias
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incursões ao território do grupo, pondo em risco a referência espacial que lhes permitira
conjugar esta expansão ou circulação por outras regiões. Assim, ao chegarem pelos idos
de 1800, os Mura encontravam-se em uma encruzilhada: inimigos (brancos, Munduruku),
guerras e epidemias. Há tempos os deslocamentos tinham sido comprometidos, a
circulação também estava ameaçada tornando pouco viável a movimentação em uma
grande área de dispersão que os caracterizava até então (PEREIRA, 2009).
Além do mais, a habitação dos Mura próximo aos lagos é parte de sua cultura, até
porque face ao contato com os não indígenas que gerou escravidão e extermínio de sua
população, a proximidade com as águas permite o abastecimento de peixes e tartarugas
de forma que os deslocamentos forçados “levaram os Mura a buscar refúgio e proteção
nos lagos e igarapés distantes das grandes vias de comunicação fluvial, onde a colônia
marcava presença cada vez mais ostensiva e opressiva frente aos nativos da região” (ISA,
2018b).
2. Integrar para não entregar: o projeto colonizador e desenvolvimentista da
Ditadura Militar sobre a Amazônia
Como produto do Golpe de Estado de 1964 o Brasil passou a ser governado por
militares, de forma que o sistema pautado na democracia sofreu uma ruptura culminando
assim com a Constituição Federal de 1967. Neste contexto, houve a transferência para o
domínio da União das terras ocupadas por povos indígenas, ainda que houvesse o
condicionamento à posse permanente das terras que habitam. Diante do contexto do
autoritarismo oriundo do Regime Militar, a Emenda Constitucional de 1969, procurou
manter mesmo regime jurídico relativo à posse das terras indígenas (KAYSER, 2010).
Contudo, deve-se destacar dois aspectos do art. 198 da mencionada constituição,
o primeiro em relação à declaração de que seriam nulos e extintos os “efeitos jurídicos de
qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação de terras
habitadas pelos silvícolas” (§ 1°), por conseguinte a negativa aos ocupantes de que
poderiam pleitear o direito a “qualquer ação ou indenização contra a União e a Fundação
Nacional do Índio” (§ 2°) (BARRETO, 2014, p. 51-52).
O período da ditadura militar no Brasil foi marcado por grandes empreendimentos
que tinham como objetivo integrar a Amazônia ao resto do país o que ocorre até os dias
atuais. Isto se dá exatamente em razão de uma crescente onda de empreendimentos desde
este momento histórico – como a rodovia BR-230 -, sob a égide de uma lógica
desenvolvimentista e evolucionista que pouco considera ou observa a subjetividade e
identidades de sociedades outras, tal como é o caso dos povos indígenas do Sul do
Amazonas.
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Leciona SOUZA FILHO (2012) que durante o período da ditadura militar no Brasil a
política indigenista se alternava entre a integração compulsória dos povos e a proteção
paternalista e como reação a estas políticas, a sociedade civil se movimentou no sentido
de evitar a “emancipação” dos indígenas, contudo, em resposta, a política indigenista
estabeleceu “critérios de indianidade”. Neste contexto foi criado também o Estatuto do
Índio (Lei 6.001/73).
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O processo de construção de grandes empreendimentos se inicia nos anos 1970 e
se mantém até os dias atuais, em especial nessa região, que hoje recebe empreendimentos
da outra natureza, tais como as usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio, já
implantadas, e a hidrelétrica de Tabajara, que ainda se encontra em processo de
licenciamento ambiental. Assim, a escolha do recorte geográfico também se dá em razão
da vasta quantidade de empreendimentos na região que afetam diretamente o cotidiano
dos povos indígenas locais, tais como, os Jiahui, os Tenharin, os Parintintin e os Mura, para
citar alguns exemplos, seja pela implantação das obras, seja pela manutenção destas.
2.1 BR-230 (Transamazônica) e BR-319: as violações de direitos humanos contra povos
indígenas em sua construção
Conforme narra MENEZES (2007), a BR-230, conhecida popularmente como a
Transamazônica, fez parte do Plano Nacional de Viação, através da Lei nº 4.592, de 29 de
dezembro de 1964, a qual fora iniciada pelo Governo Militar e inaugurada em 1972 pelo
ditador Emílio Garrastazu Médici, dessa forma, a sua abertura proporcionou o acesso aos
não índios aos territórios tradicionalmente ocupados por estes:
No final dos anos 60, porém, a abertura das rodovias BR 364 (Cuiabá-Porto Velho)
e BR 230 (Transamazônica), e a descoberta de cassiterita em Rondônia e no sul do
Amazonas, propiciam a invasão maciça de garimpeiros no território Tenharim. Em 1971, os
garimpeiros são retirandos, instalando-se no igarapé Preto a Mineração Taboca Ltda,
substituída depois pela Mineração Brasileira Estanho Ltda (MIBREL) (FUNAI, 1999).
Conforme exposto anteriormente, no ano de 1964, inicia-se no Brasil o Plano
Nacional de Viação, no qual se encontrava prevista a construção da Rodovia BR-319 como
parte de um projeto de incentivo à ocupação da Amazônia. Portanto, a sua construção
ocorreu entre os anos de 1968 e 1973 (FGV, 2021).
Entretanto, em nenhum momento do seu projeto e execução houve uma
verdadeira preocupação com os povos que seriam afetados diretamente por esta rodovia,
conforme relata VALENTE (2017):

A Funai e o Ministério do Interior tinham plenas condições de se
informar de antemão sobre a presença de índios isolados ou semi123
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isolados nas vastas regiões que seriam cortadas pela
Transamazônica. Bastaria ouvir alguns de seus mais destacados
sertanistas, como Francisco Meireles, que calculou, em junho de
1970, um total “de 6 [mil] a 8 mil silvícolas” vivendo no curso da
rodovia. Ele citou “grupos de indígenas arredios” das tribos Juruna,
Krenakarore, Asurini, Parakanã, Rikbaktsa, Suruí, Karajá e Kayabi.
Porém, referindo-se ao aval que o Marechal Rondon dera a outras
rodovias, como a Roncador-Xingu nos anos 1940, Meireles apostou
que o pai do moderno indigenismo brasileiro, se vivo fosse, não faria
objeções à obra. Meireles foi citado em O Globo afirmando que “a
construção da rodovia não representa perigo nem para os índios nem
para os civilizados” (VALENTE, 2017).
Além disso, de acordo com BERTOLIN (2014), a abertura da rodovia era algo
completamente distante da realidade vivida pelo povo Tenharin:
O nome dado pelos Tenharim para a Transamazônica é pepuku’hua
cujo significado é “caminho comprido”, “caminho longo”. A
expressão “caminho comprido” aponta para a multiplicidade de
outros trajetos acessados pelos Tenharim em oposição à extensa
picada aberta pelo Estado, uma vereda sem fim. Mas o português não
chegou a ver a sua construção. Muitos dos relatos dos Tenharim que
tiveram contato com o regatão são de uma relação bastante afetiva
com o português, e nesses termos é que narram, ainda hoje, o
posicionamento do comerciante, em termos dimensionais
comparada somente ao rio Marmelos. O “caminho comprido” se
opõe à variedade de estreitas picadas abertas na mata que conectam
aldeias, pontos de caça, castanhais e o rio Marmelos. Diferente das
veredas acessadas pelos Tenharim, a estrada é extensa, larga, única e
não tem fim. Além deste paralelo entre as várias picadas utilizadas
pelos Tenharim em oposição ao único “caminho comprido” acessado
pelo branco há também a descrição do comerciante português sobre
a estrada, apropriada pelos Tenharim e utilizada para nomeá-la.
Antes da chegada das máquinas e dos funcionários da empresa os
Tenharim sabiam que iria passar um “grande caminho” próximo a
suas aldeias, só não tinham conhecimento dos inúmeros problemas
que seriam trazidos pela rodovia transcontinental. Escolari, então
funcionário do regatão português, disse aos Tenharim que o “longo
caminho”
era
uma
extensa
picada
na
qual
passariam as grandes máquinas dos brancos, as quais os Tenharim
ainda não haviam tido contato. Ademais, os comerciantes diziam
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para os Tenharim que não adiantaria guerrear contra os brancos e
suas máquinas, eles seriam muitos. O regatão português também
enfatizou os efeitos funestos da abertura da estrada aos Tenharim,
disse que muitos deles ficariam doentes e morreriam. Como disse
uma das velhas tenharim ao analisar a suposição de Escolari e Delfim:
“do modo que o Escolari falou realmente aconteceu” BERTOLIN
(2014).
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Observa-se que o fluxo de não indígenas se intensificou nos anos seguintes à
construção da Transamazônica:
Nos últimos quinze anos, os Kawahiwa passaram a tomar consciência
de que seu mundo ilimitado ficou cingido pelo mundo do branco.
Hoje o antigo território tribal está rodeado e ocupado por projetos
de colonização, mineradoras e fazendas. A estrada BR-230
(Transamazônica) atravessa todos os domínios Kawahiwa e passa
pelo meio da aldeia Tenharim do Marmelos. Por essa estrada
circulam diariamente, além de caminhões, carros e marreteiros, uma
linha de ônibus regular e ·outra mantida pela mineradora Mibrel S/A.
Muitos Tenharim e Parintintin conhecem hoje algumas das cidades
criadas por Apaigua-hú, e se apropriaram de boa parte daquelas
coisas que Bahira entregara aos "Kawahiwa" que, Nharemboi- pui
(antigamente), mergulharam na água de um poço (MENÉNDEZ,
1987-1989).
De fato, conforme narrado pelo Ministério Público Federal a “atuação pacificadora
das frentes de atração da FUNAI buscou impedir hostilidades dos indígenas e permitir o
avanço de tratores, operários e ações de desmatamento sobre a região. Com o contato
forçado, os danos foram imediatamente sentidos, sobretudo os de natureza ambiental e
sociocultural”. Neste sentido:
Que a obra tenha cruzado território tenharim não há dúvida. Mas o
que não se divulgou à época, e que só veio à tona muitos anos
depois, por meio de depoimentos recolhidos por antropólogos e
pelo Ministério Público Federal (MPF) no Amazonas, foi que a obra
passou por cima de casas, roças e até “algumas sepulturas” dos
Tenharim. Os próprios índios foram arregimentados para trabalhar
com “machados e terçados pequenos” no desmatamento e na
abertura da pista de pouso, “que foi compactada manualmente”
(VALENTE, 2017).
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Não obstante, ocorreram epidemias diversas na região que acometeram os
indígenas dos dois povos, todavia, não é possível precisar o impacto destas uma vez que
por o contato com os não indígenas ter sido anterior à construção da rodovia, à época a
imprensa dava pouca ou nenhuma importância. Ademais, VALENTE (2017) relata que “resta
a memória dos índios que sobreviveram às doenças. Considerando o que ocorreu com
outras etnias, com epidemias documentadas que devastaram suas populações, essa
lembrança não deve ser descartada como mera imaginação (...)”. Neste sentido BERTOLIN
(2014):
A karugwara (doença) é tida como o principal efeito do contato com
os agentes envolvidos com a construção do “caminho comprido”.
Doenças como catapora, caxumba, gripe, diarreia e um intenso surto
de malária foram frequentes entre os Tenharim pouco tempo depois
da passagem dos funcionários da empreiteira. Muitos Tenharim
morreram durante esse período. Como disse Kr., a quantidade de
gente morta foi tão alta que não havia mais pessoas para realizar os
sepultamentos. O enterro entre os Kagwahiva segue a
lógica operada entre as metades, quando morre alguém da metade
Mutum os responsáveis por todo o complexo rito funerário são os
Taravé e o inverso também é verdadeiro. Como muitos estavam
tomados pelas doenças não havia mais quem realizasse os
sepultamentos, com isso as cerimônias foram suspensas. Uma das
filhas de Ariuvi da metade Taravé, uma das poucas pessoas que não
foi contaminada pelas doenças do branco, e Aruka, grande guerreiro
tenharim da metade Taravé, tido como “guarda-costas” das
lideranças (Ariuvi, Kwatidjakatu, Kwahã), foram os responsáveis pelo
sepultamento dos corpos. Eram os únicos que não tiveram seus
corpos debilitados pelas doenças. A velha é até hoje associada a
essas tarefas que realizou no passado.
O fato dos Tenharim não poderem realizar o sepultamento da maneira
adequada é resultado de uma tristeza constante dos mais antigos quando falam da
pepuku’hua. Além disso, todas as narrativas que tratam da passagem das máquinas pelo
território tenharim enfatizam o fato de elas terem passado por cima de um dos principais
cemitérios dos Tenharim localizado na aldeia Kampinhu’hu. Como narram os Tenharim,
primeiro passou por cima dos ossos dos antigos e continuam passando até hoje (devido
ao processo constante de terraplanagem), o final vai ser quando asfaltarem a rodovia,
nesse momento definitivamente não vai mais haver a sepultura dos antigos. Dessa maneira,
a tristeza em relação ao sepultamento, as doenças e a morte dos parentes atravessa toda
a narrativa sobre a estrada BERTOLIN (2014).
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Portanto, diante da invasão de territórios indígenas proporcionada pela construção
de rodovias e inércia do Estado Brasileiro em reparar os danos causados aos povos
indígenas mesmo com o término da ditadura militar no Brasil, estes povos recorreram, a
exemplo do povo Tenharin compensações da forma que podiam. Então, eles passaram a
cobrar pedágio dos veículos que transitavam pela Transamazônica, o que gerou conflitos
e resultou em morte em Humaitá, no ano de 2012 (VALENTE, 2017).
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3. A manutenção a lógica colonial se apresenta por empreendimentos
energéticos no século XXI
Como um dos principais marcos teóricos, a teoria decolonial de matriz latinoamericana – desenvolvida por teóricos como Aníbal Quijano, Enrique Dussel, Edgardo
Lander, Walter Mignolo, para citar alguns exemplos - parece ser capaz de compreender
como se deu e se dá historicamente a interação entre povos indígenas e o Estado calcado
no modelo ocidental de organização e desenvolvimento. Desde a perspectiva da teoria se
pode extrair o conceito de colonialidade, que consiste na manutenção de uma relação de
hierarquia entre colonizador e colonizado mesmo após o fim do período de colonialismo
político institucionalizado (QUIJANO. 1992, p. 12). Ainda sobre o tema, Aníbal Quijano
complementa:
A colonialidade é um dos elementos constitutivos e específicos do
padrão mundial de poder capitalista. Se fundamenta na imposição
de uma classificação racial/étnica da população do mundo como
pedra basilar do referido padrão de poder e atua em cada um dos
planos, âmbitos e dimensões, materiais e subjetivas, da existência
social cotidiana y a escala social. Se origina e globaliza a partir da
América. (Tradução nossa) (QUIJANO. 2000, p. 342).
Adiciona-se ao conceito de colonialidade, a ideia de modernidade racional
eurocêntrica: A relação do colonizador europeu com os povos originários do continente
americano, em muito, foi influenciada pela equivocada, mas ainda remanescente cresça de
superioridade existencial, intelectual e cultural, partindo da premissa da supremacia de um
suposto modelo mais desenvolvido e racionalizado – isto, desde a perspectiva da
modernidade ocidental.
É através desse conceito que foi possível a exposição das violações de direitos dos
povos que não se adequem à esta racionalidade ocidental, tida como único modelo
possível de organização social e desenvolvimento de conhecimento. Nesse sentido,
cumpre salientar as contribuições de Nelson Maldonado-Torres (2016, p. 84):
O “fato da desigualdade humana” é uma forma de expressar o
convencimento de europeus acerca de seu pertencimento a um
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modelo superior de humanidade do qual outros sujeitos e
comunidades inferiores não participam. Este aparente “fato” faz com
que a colonização do não europeu suponha não somente a
exploração, senão também a desumanização dos colonizados, o que
cria um novo fato que começa a se cristalizar sobre todo colonizado:
“o fato da desumanização”.
Naturalmente, o impacto de grandes empreendimentos atinge aspectos sociais,
ambientais e econômicos, pelo menos, desde o advento de seu projeto, construção até a
fase de operação, é o que defende Luciana Leal da Paz ao dizer que:
Os impactos sociais da construção de usinas hidrelétricas ocorrem em grande
medida pela modificação da estrutura socioeconômica e cultural regional e local, causando
desequilíbrios em termos de mercado de trabalho, infraestrutura, organização social e
economia em geral (DA PAZ, 2006, p. 40).
No entanto, quando esse impacto atinge não somente o sistema social ocidental,
mas também, conflita com múltiplas diversidades de subjetividade, como é o caso de
povos indígenas, o efeito pode alcançar um nível ainda mais grave, especialmente porque,
em muitos casos, os projetos de infraestrutura alteram o bioma local, elemento substancial
para a subjetividade indígena e atravessam ou ocupam o território tradicional desses
povos, deixando de observar que, por vezes, o território possui alto grau de relevância
social, religiosa e de identificação.
Para além disto, o impacto de uma interação desorganizada entre povos nãoindígenas e povos originários pode causar surtos de doenças, conflitos em razão de
distintas normas de organização social, supressão de elementos culturais e risco de
extinção das próprias populações indígenas, “estes danos acabam por interferir em muitos
ou quase todos os setores da vida de um povo indígena, acabando por afetar a etnia e a
própria cultura [...] provocando danos mais profundos e permanentes [...]” (Ibidem, p. 41).
Importante destacar que diante da crise do petróleo ocorrida em 1973, ainda que
com resistência por parte dos ambientalistas, o governo militar incentivou a construção de
várias hidrelétricas, o que parecia coadunar com a ideal distribuição de energia elétrica e
em quantidades adequadas para a Amazônia e o Amazonas (FONSECA, 2010). Ocorre que
nesta lógica de sobreposição dos interesses estatais e desenvolvimentistas, observa-se a
deliberada imposição destes sobre o modo de vida tradicional dos povos indígenas:
Mas dentre todos os grupos sociais que podem vir a ser afetados pela expansão
hidrelétrica na Amazônia, há um que é especialmente vulnerável: o formado pelos povos
indígenas. Eles indubitavelmente serão dos primeiros afetados pela radical transformação que
ocorrerá nos rios e nos ecossistemas da região se todos os projetos de barragens saírem
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do papel, não só porque dependem da pesca para a subsistência – o pescado é a principal
fonte de proteína para a grande maioria dos povos indígenas amazônicos, e elemento
central de muitas práticas culturais – e assim, mesmo que indiretamente, sofreriam os
impactos decorrentes dos barramentos, mas principalmente porque as bacias com maior
potencial hidrelétrico são também território de várias dezenas de povos indígenas, o que
significa dizer que eles seriam também diretamente afetados com o alagamento de suas
terras (VALLE, 2007).
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Destaca-se que a atual Constituição, que vigora desde 1988, de acordo com
BARRETO (2014, p.42-43) inovou de tal maneira que aprofundou e deu extensão inédita
aos “direitos indígenas”, pois passou a reconhecer a “sua organização social, costumes,
línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente
ocupam”, ou seja, houve também o reconhecimento do direito à diferença, o qual procura
preservar as particularidades desses povos (ROULAND, 2004).
Além do mais, destaca KAYSER (2010) que a promulgação da Constituição de 1988
é o marco formal do término da ditadura militar, assinalando o seguinte:
Ela contém numerosas inovações, novas concepções, e estabelece
objetivos constitucionais modificados. Isso se aplica em parte
também ao âmbito dos direitos indígenas. As normas jurídicas da
Constituição de 1988 referentes aos índios pode ser entendida
principalmente a partir do contexto da história de sua formação e da
divisão de forças políticas durante a Assembleia Nacional
Constituinte, onde aspectos econômicos da questão indígenas e as
respectivas exigências de grupos importantes tiveram significado
determinante para a configuração da Constituição.
A redação final e vigente do capítulo reservado aos índios, determinou que de
acordo com a Constituição Federativa do Brasil (CRFB), as terras indígenas são originárias,
ou seja, são anteriores ao próprio Estado brasileiro, ao direito e à lei, seus direitos
antecedem todo ato administrativo do governo. De acordo com isso, as terras
tradicionalmente ocupadas pelos indígenas são aquelas assim definidas pelo art. 231com
a seguinte a redação final e vigente até os dias atuais:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social,
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre
as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União
demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles
habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades
129

www.conteudojuridico.com.br

produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais
necessários a seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física
e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.
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§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a
sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das
riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes.
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras
indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso
Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada
participação nos resultados da lavra, na forma da lei.
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis,
e os direitos sobre elas, imprescritíveis.
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo,
"ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou
epidemia que ponha em risco sua população, ou no interesse da
soberania do País, após deliberação do Congresso Nacional,
garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse
o risco.
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos
que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a
que se refere este artigo, ou a exploração das riquezas naturais do
solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, ressalvado relevante
interesse público da União, segundo o que dispuser lei
complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a
indenização ou a ações contra a União, salvo, na forma da lei, quanto
às benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé.
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e §
4º
Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes
legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e
interesses, intervindo o Ministério Público em todos os atos do
processo.
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Conforme leitura da Constituição de 1988, em seu artigo 20, verifica-se que tanto
as terras indígenas, como também os locais com potencial de produção de energia elétrica
são bens da União:
Art. 20. São bens da União:
(...)
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VIII - os potenciais de energia hidráulica;
(...)
XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios.
Muito embora a Constituição de 1988 tenha ampliado em seu texto os direitos dos
povos indígenas, ARAÚJO JUNIOR (2018) faz a seguinte ponderação:
A conclusão que se chega, em breve síntese, sustenta que a
Constituição brasileira, embora progressista, deixou em aberto o
tratamento de temas que poderiam ter contribuído para uma maior
autonomia dos povos indígenas e pela efetividade de seus direitos.
Este, porém, está longe de ser o maior dos problemas, uma vez que
a prática constitucional segue muito apegada aos parâmetros
anteriores à promulgação da Constituição de 1988, marcados pelo
assimilacionismo e pela distinção entre grupos de indígenas
conforme o grau de integração, ou mesmo pela priorização de certos
projetos nacionais, para os quais o componente indígena representa
um empecilho. Esse assimilacionismo vigora em todos os poderes,
mas é mais especialmente sentido no sistema de justiça, sobretudo
no Poder Judiciário ARAÚJO JUNIOR (2018).
Dito isto, é nesse contexto que será abordada a implementação das usinas de Jirau,
Santo Antônio e Tabajara, as quais afetam diretamente povos indígenas do sul do
Amazonas, pois estão localizadas em áreas próximas de seus territórios tradicionais.
3.1.

Usina Hidroelétrica Jirau, Santo Antônio e Tabajara

Em decorrência da dificuldade no dimensionamento das relações homem e
natureza os empreendimentos ambientais de grande porte possuem consequências que
perduram no tempo, além de impactos ambientais, como se observa nas obras e
funcionamento de grandes empreendimentos hidrelétricos (PONTES, BARROS, 2015).
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Quanto à construção e operação de Usinas Hidroelétricas no Rio Madeira, destaca
FEARNSIDE (2015) que:
Planos para a maioria dos rios da Amazônia brasileira abrangem,
essencialmente, todos os rios leste do rio Madeira, consistem na
construção de cadeias de barragens que se desenvolvem ao longo
de cada rio em uma série contínua de barragens. Desde praticamente
toda a população tradicional da Amazônia, ou seja, os povos
indígenas e os habitantes ribeirinhos vivendo ao longo dos rios e são
totalmente dependentes de peixes e outros recursos dos rios para
sua subsistência, estes planos essencialmente envolvem a expulsão
de toda esta população. Este impacto cumulativo dos planos
ultrapassa em muito o impacto de qualquer barragem individual. O
impacto social da expulsão de pessoas que viveram por gerações em
um determinado lugar e cujas habilidades, tais como a pesca, não os
torna adequados para outros contextos. O dano é muito maior do
que no caso de deslocamento de populações urbanas ou as
populações de colonos recém-chegados FEARNSIDE (2015).
Ocorre que de acordo com o texto constitucional, só é possível a construção de
hidroelétricas em terras indígenas quando houver autorização do Congresso Nacional para
tanto, bem como seja realizada a consulta prévia com os povos diretamente afetados,
nesse sentido expõe VALLE (2007):
(...) para se construir uma hidrelétrica que afete terras indígenas é
necessário, segundo a Constituição Federal (art.231, §3o e art.176,
§1o), de autorização do Congresso Nacional, de consulta prévia aos
povos indígenas afetados e de uma lei específica que regulamente a
matéria,
caracterizando o interesse nacional no aproveitamento e as
condições específicas que devem ser seguidas nesses casos (...)
(VALLE, 2007).
Antes da construção da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, já havia a informação
de que na região habitavam povos indígenas e, destes, ao menos cinco grupos de
indígenas em isolamento voluntário:
Há evidências ou informes da existência de diversos povos indígenas isolados no
Estado de Rondônia, nas seguintes localidades: cabeceira do rio Formoso; rio Candeias; rio
Karipuninha; rio Jaci-Paraná; rio Jacundá; das cabeceiras dos rios Marmelo e Maicizinho; rio
Novo e Cachoeira do rio Pacaas Novas; Rebio Jaru; Serra Tanarú. Há registros do povo
isolado conhecido por JURUREÍ há menos de 5 km do trecho de pavimentação previsto da
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BR 429, e relatórios internos da FUNAI indicam pelo menos cinco grupos de índios isolados
na área de abrangência da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio, no rio Madeira. A Terra
Indígena Massaco, também habitada por indígenas não-contatados, é igualmente
território ameaçado por invasões e conflitos fundiários gravíssimos (LEROY, MALERBA,
2010).
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Ademais, tem-se que as hidroelétricas implementadas na Amazônia, notadamente,
as pertencentes ao Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira (Usina Hidroelétrica de Jirau e
Santo Antônio) foram planejadas de acordo com os interesses desse setor, os quais se
sobrepõem aos interesses e necessidades dos locais em que se encontram:
As hidrelétricas implantadas na Amazônia durante a última década, sob o
argumento de manter o abastecimento de energia para mover a economia brasileira, são
outro exemplo de obras planejadas conforme o interesse setorial em detrimento das
necessidades e da realidade local. Assim foi com o Complexo Hidrelétrico do Rio Madeira,
em Rondônia, composto por duas usinas de grande porte: Jirau e Santo Antônio, e, no
Pará, com a construção da Usina Hidrelétrica de Belo Monte (ISA, 2018a).
Em consonância com isto, as barragens para o funcionamento da Usina de Santo
Antônio afetaram diretamente a oferta de peixes, revelando a alteração dos ecossistemas
aquáticos, o que impacta diretamente a alimentação das pessoas que residem nas regiões:
As barragens do Rio Madeira têm impactos importantes sobre os ecossistemas
aquáticos, principalmente pelo impedimento da migração de peixes. O Madeira é um dos
rios com maior diversidade de peixes no mundo, com mais de 800 espécies já identificadas
só na parte brasileira do rio (Santo Antônio Energia S.A., 2013). Este rio também é (ou era)
um dos mais piscosos em termos de produção comercial de pescado, sobretudo os
famosos “grandes bagres” do Rio Madeira, tais como dourada (Brachyplatatystoma
rouxeauxii) e piramutaba (B. vaillantii). Esses bagres subiram o rio anualmente em uma
“piracema” para desovar nas cabeceiras dos afluentes do Madeira em Bolívia e Peru
(Barthem & Goulding, 1997). As larvas (peixes recém-chocados) desciam o Rio Madeira à
deriva para depois crescer até o tamanho “gigante” no baixo Rio Amazonas. A pesca
sustentava uma população de pescadores nos três países: só no trecho brasileiro acima de
Porto Velho havia 2.400 membros de cooperativas de pescadores (Ortiz et al., 2007, p. 6).
Infelizmente, as passagens montadas para transposição de peixes nas duas barragens não
funcionaram para as populações de grandes bagres, e este recurso “sumiu” em larga escala
(ver Fearnside, 2014a) FEARNSIDE (2015).
Conforme exposto anteriormente, os povos indígenas mencionados habitam
regiões próximas aos locais onde se instalaram as Usinas Hidrelétricas de Jirau e Santo
Antônio e onde se pretende instalar a Usina de Tabajara.
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4. Comissão Nacional da Verdade e Ações Civis Públicas em curso
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Do Relatório da Comissão Nacional da Verdade quando aborda especificamente
os direitos humanos dos povos indígenas violados durante a ditadura militar, verifica-se a
seguinte observação: instalação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, exclusiva
para o estudo das graves violações de direitos humanos contra os povos indígenas, visando
aprofundar os casos não detalhados no presente estudo.
Além dos casos analisados, que demonstram o caráter sistemático e deliberado da
atuação ilegal do Estado diante dos povos indígenas, esse tipo de violação forma um eixo
que articula as demais violações – descritas nas próximas seções –, por meio das quais as
remoções forçadas, expulsões, intrusões de territórios indígenas foram perpetradas. Essas
violações incidiram também sobre os povos: Akuntsu, Aparai, Apinajé, Canela, EnawewêNawê, Jamamadi, Juma, Kanoê, Makuxi, Oro Win, Pankararu, Potiguara, Surui Paiter,
Tenharim, Uru-Eu-Wau-Wau, Wajãpi, Xocleng, Xicrin Kayapó e muitos outros (Comissão
Nacional da Verdade, 2014).
Além disto, este relatório recomenta ao final a “Instalação de uma Comissão
Nacional Indígena da Verdade, exclusiva para o estudo das graves violações de direitos
humanos contra os povos indígenas, visando aprofundar os casos não detalhados no
presente estudo”. Contudo, nas fontes consultadas esta comissão ainda não foi iniciada.
No âmbito das reparações, o Ministério Público Federal ingressou por meio da
Ação Civil Pública (Processo N° 0000243-88.2014.4.01.3200) requerendo a
responsabilidade do Estado Brasileiro pelas violações de direitos humanos cometidas
contra os povos indígenas Tenharim e Jiahui durante a construção da Rodovia
Transamazônica – BR 230, com a seguinte parte dispositiva da sentença que julgou
procedentes os pedidos:

Por todo o exposto, RESOLVO O MÉRITO DA LIDE E JULGO
PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTIDOS NA PRESENTE
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, declarando a expressa responsabilidade
civil das Requeridas pelos danos morais ambientais coletivos
decorrentes da construção da Rodovia Transamazônica (BR230), condenando-as nas seguintes obrigações de fazer e
indenizar, conforme capítulos abaixo especificados: 1. Ficam as
Requeridas obrigadas solidariamente a promover, no prazo de
60 (sessenta) dias, medidas PERMANENTES de preservação de
locais sagrados cemitérios e espaços territoriais imprescindíveis
ao sentimento de pertencimento dos povos Tenharim e Jiahui,
conforme indicação dos próprios indígenas. 2. Ficam as
Requeridas obrigadas solidariamente a assegurar, inclusive por
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meio da adoção de medidas de segurança, a presença e a
participação permanentes de todos os indígenas Tenharim e
Jiahui em suas respectivas escolas e/ou faculdades, a partir de
2020 e de todos os anos letivos que se seguirem. 3. Ficam as
Requeridas obrigadas solidariamente a promover, no prazo
máximo de 06 (seis) meses, a instalação de polo-base
específico da saúde indígena nas terras em questão, como a
lotação de equipe multidisciplinar e o destocamento de
medicamentos adequados, na forma disciplinada pela
Secretaria de Saúde Indígena. 4. Ficam as Requeridas obrigadas
solidariamente a promover campanha de conscientização
quanto aos direitos indígenas juntos aos Municípios de
Humaitá, Manicoré e Apuí, mediante a elaboração de material
didático e CENTRO DE MEMÓRIA PERMANENTE a respeito dos
direitos dos povos indígenas Tenharim e Jiahui e de sua
história, no prazo máximo de 6 (seis) meses. 5. Ficam as
Requeridas condenadas solidariamente a promover, em até 12
(doze) meses, a reforma das escolas das aldeias Coiari, Taboca
e Mafuí e construção de novas, conforme indicação dos
indígenas, bem como a contratação permanente de
professores e desenvolvimento de processos próprios de
aprendizagem, no âmbito da educação, em todas as aldeias,
com a capacitação de professores indígenas. 6. Ficam as
Requeridas condenadas solidariamente a instalar, EM
DEFINITIVO, o pólo-base específico da saúde indígena para o
povo Tenharim e Jiahui, com a lotação de equipe
multidisciplinar e o estocamento de medicamentos adequados,
na forma disciplinada pela Secretaria de Saúde Indígena. 7.
Condeno AS requeridas SOLIDARIAMENTE AO PAGAMENTO
da indenização de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais),
sendo 5 milhões por cada uma das demandadas. O valor devera
ser depositado, ao trânsito em julgado e após a expedição do
precatório, em conta específica em favor dos povos Tenharim
e Jiahui, a serem aplicados em políticas públicas em favor
destes, conforme requerido e a partir de definição pelos povos
Tenharim e Jiahui tratados na presente ação.8. A correção
monetária do valor da indenização por dano moral ambiental e
coletivo incide a partir da presente data, conforme Súmula 362
do STJ e será computada conforme Manual de Cálculos da
Justiça Federal, quando da liquidação da sentença.9. Os juros
serão contados a partir do vencimento da obrigação, o que se
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dará a partir da citação válida e serão calculados conforme o
Manual de Cálculos da Justiça Federal. 10. Não cabe, em ação
civil pública julgada procedente, condenação em
custas e honorários advocatícios, conforme já decidiu o
Supremo Tribunal Federal, no RE 428324/DF, não existindo, na
hipótese, vulnerabilidade do art. 128, § 5º, inciso II da CF/88.
Importante destacar que este processo se encontra em fase recursal, sem decisão
pelo juízo de segundo grau até o presente momento.
CONCLUSÃO
Diante do que fora exposto, nota-se que o contato de povos indígenas com a
sociedade envolvente, especialmente, em decorrência da construção e operação de
grandes obras, como as Usinas Hidroelétricas e as Rodovias na Amazônia trouxe impactos
socioambientais aos povos de maneira irreversível.
Quando do regime militar, observa-se que a política indigenista do estado
brasileiro era decorrente de toda a carga colonialista advinda desde os tempos antes da
República, isto porque o tratamento dado aos povos autóctones sempre foi o de
segregação e exclusão social.
Aliás, por mais que a Constituição Brasileira vigente preveja direitos e garantias
fundamentais aos povos indígenas como nenhuma outra o fez, a construção e
implementação das usinas hidrelétricas na região amazônica segue a sistemática
colonialista no que tange ignorar a existência desses povos, perpetuando novamente
violações de seus direitos e promovendo grandes empreendimentos sem consultar os
povos atingidos.

Ao fim, verifica-se que por mais que exista processo judicial em curso para a
reparação dos danos sofridos pelo povo Tenharin e Jiahui, ainda haverá demora para o
resultado deste. Além disso, por mais que a Comissão Nacional da Verdade tenha
recomendado a criação da Comissão Nacional Indígena da Verdade, esta ainda não foi
regulamentada ou criada e está longe de iniciar os seus trabalhos.
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RESUMO: Esta pesquisa trata-se de uma análise teórica acerca da violência psicológica contra
a mulher em relações conjugais, à luz do art. 7°, inciso II, da Lei n° 11.340/2006, de modo
a compreender a tipificação e a criminalização da violência psicológica no ordenamento
penal brasileiro e a aplicabilidade da Lei n° 11.340/2006 em relação ao crime, analisar de
forma ampla as principais problemáticas que permeiam a agressão emocional, como os
entraves probatórios que dificultam a comprovação do crime, compreender quais os
aspectos sociais e culturais que contribuem para a ocorrência da violência, bem como
analisar quais as evoluções legislativas relacionadas a violência psicológica. Para a
realização da pesquisa foram utilizados materiais bibliográficos, tendo como base o texto
legal, e publicações diversos referentes ao tema, até então, pouco explorado da forma que
necessita. A violência psicológica é tão perversa quanto as demais formas de violência
contra a mulher previstas, pelo modo sutil com que ocorre, e os trágicos danos que causam
a vítima, tanto emocional, como físico, e podem perdurar por anos. Apesar de toda a
evolução legislativa, ainda há lacunas a serem preenchidas quanto eficácia da proteção a
mulher, além de mudanças cruciais em contexto social, de modo a dar fim ao ciclo da
violência.
Palavras-chave: Violência psicológica, Criminalização, Danos emocionais, Mulher,
Proteção.
ABSTRACT: This research is a theoretical analysis of psychological violence against women
in marital relationships, in the light of article. 7, item II, of Law no. 11.340/2006, to
understand the typification and criminalization of psychological violence in the Brazilian
criminal system and the applicability of Law no. 11.340/2006 to crime, to broadly analyze
the main issues that permeate emotional aggression, such as the evidential barriers that
make it difficult to prove the crime, understanding which social and cultural aspects
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contribute to the occurrence of violence, as well as analyzing the legislative development
related to psychological violence. To carry out the research, bibliographic materials were
used, based on the legal text, and various publications related to the topic, until then, little
was explored in the way it needs. Psychological violence is as perverse as other forms of
violence against women foreseen, due to the subtle way in which it occurs, and the tragic
damage it causes to the victim, both emotional and physical, and can last for years. Despite
all the legislative evolution, there are still gaps to be filled regarding the effectiveness of
the protection of women, in addition to crucial changes in the social context, to end the
cycle of violence.
Keywords: Psychological violence, Criminalization, Emotional damage, Woman, Protection.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa se trata de uma análise teórica do crime de violência psicológica
contra a mulher, em relações conjugais à luz do art. 7°, inciso II da Lei n° 11.340/2006.
O objetivo principal da pesquisa é compreender a tipificação e a criminalização da
violência psicológica no ordenamento jurídico brasileiro, bem como analisar as principais
problemáticas que permeiam essa agressão sutil, muitas vezes imperceptível, mas que
pode deixar consequências graves as vítimas. Nesse sentido, compreender quais os
entraves probatórios relacionados a agressão psicológica, analisar os aspectos sociais e
culturais que contribuem para a ocorrência da violência, e compreender quais as evoluções
legislativas pertinentes a violência psicológica, com a entrada em vigor da Lei n.°
14.188/2021.
A necessidade de se analisar a violência psicológica praticada contra a mulher no
âmbito conjugal, se faz de extrema importância, para trazer uma conscientização da
sociedade em relação a este crime que acontece com muita frequência nas particularidades
de uma relação, e apesar dessa violência ser prevista em Lei, e passível de pena, continua
sendo invisibilizada em muitos casos, e com isso, se torna necessária uma análise
aprofundada desta problemática, pois, apesar da violência psicológica não deixar marcas
aparentes no corpo da vítima, como a violência física, por exemplo, não a torna menos
violenta, pois causa danos graves as vítimas, sejam danos psíquicos e até físicos, e podem
perdurar por anos.
Umas das possíveis hipóteses para a auxiliar na resolução das problemáticas que
permeiam a violência psicológica, seria a difusão para a sociedade de forma ampla, da
existência da Lei n.º 11.340/2006, mais especificamente do art. 7.º, inciso II, e da recente
Lei n° 14.188/2021, que finalmente, configura a agressão psíquica como crime, além dos
instrumentos de proteção aos direitos humanos das mulheres, de modo a dar acesso à
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informação sobre essas Leis tão importantes, para que a sociedade em geral saiba dos
instrumentos de proteção a integridade física e emocional as mulheres.
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Além disso, podem ser realizadas campanhas educativas de prevenção a violência
psicológica conjugal, para conscientizar que essa violência é muito frequente. Uma das
possíveis medidas a serem utilizadas seria a psicologia integrada às mulheres que se
consideram vítimas de violência psicológica, de modo a incentiva-las a sair de uma relação
que lhe cause esse dano mental, e lhe devolva a autoestima. Uma maior capacitação aos
profissionais envolvidos, para que a vítima tenha um atendimento mais humanizado. E uma
fiscalização mais acentuada quanto aplicação da Lei, através dos órgãos de proteção as
mulheres, para assegurar seu efetivo cumprimento.
Dessa forma, pretende-se analisar a tipificação desta violência no ordenamento
penal brasileiro, de modo a esclarecer possíveis dúvidas quanto a sua criminalização, e se
a aplicabilidade da lei é eficaz no que diz respeito a proteção e assistência a mulher vítima
dessa violência, o que poderá proporcionar a sociedade de forma ampla e, principalmente,
as mulheres, uma melhor compreensão desse crime, e os meios de proteção e assistência
contra ele.
Será uma pesquisa com abordagem analítica, e terá como base doutrinas e trabalhos
já realizados em relação a esta temática. Além de fontes doutrinárias, serão utilizados, o
texto legal como base, publicações diversas relacionadas ao tema. Assim, os resultados
serão apontados na forma de artigo cientifico.
1. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
1.1
DO CONTEXTO HISTORICO DE ENFRETAMENTO A CRIMES CONTRA A MULHER
NO BRASIL

Primeiramente, quando se fala em violência praticada contra a mulher, é importante
abordar a evolução histórica das normativas voltadas ao enfrentamento as violências
praticadas ao gênero feminino no sistema jurídico brasileiro, de forma ampla, para definir
um melhor entendimento acerca da evolução da legislação pertinente ao tema, e dessa
forma chegar ao enfoque da violência psicológica, e as problematizações que a permeia.
Dessa forma, convém ressaltar que, apesar do Brasil ter sido signatário de
documentos internacionais importantes na luta a favor da proteção a mulher, como a
Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher,
ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995, promulgada pelo Decreto n° 1.973/1996;
e a Recomendação n° 19 do Comitê CEDAW — Comitê para a Eliminação de todas as
Formas de Discriminação contra a Mulher, promulgada pelo Decreto n° 4.377/2002, o país
demorou muito para criar normativas relacionadas unicamente a proteção legal das
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mulheres. Até poucas décadas atrás, o Brasil era um país marcado pela intensa cultura
patriarcal, e papéis sociais de submissão e obediência das mulheres em relação aos
homens, sem nenhuma proteção ou garantia aos direitos humanos do gênero feminino.
Assim, questões como a falta de legislação pertinente a proteção a mulher começou
a se alterar de forma acentuada apenas com a entrada em vigor da Constituição Federal
de 1988, e dessa forma, foram ocorrendo gradativas mudanças no que se refere as criações
de leis a favor da proteção feminina, mudanças essas que, foram impulsionadas também
por movimentos de grupos feministas, essenciais nessa evolução a favor das mulheres, e
na positivação de políticas públicas sociais em combate as agressões contra o gênero
feminino.
A temática da violência contra mulheres é uma das prioridades dos
movimentos feministas e de mulheres no Brasil desde o final da
década de 1970. No contexto de abertura política e transição para a
democracia, os grupos feministas abordavam diferentes formas de
violência, incluindo a violência política e sexual contra prisioneiras
políticas; a violência doméstica; a violência policial contra prostitutas;
a violência racial contra mulheres, entre outras. (SANTOS, 2005). No
início dos anos 1980, porém, a violência doméstica (e conjugal)
passou a ser o centro dos discursos e mobilizações feministas sobre
violência (BAZZO; BIANCHINI; CHAKIAN, 2021, p. 47).
Dessa forma, a partir da Constituição Federal de 1988, foram criados mecanismos
para proteção a dignidade da pessoa humana, como também coibir a violência praticada
em âmbito familiar, conforme estabelece em seu artigo 226: “A família, base da sociedade,
tem especial proteção do Estado”, e promete no art. 226 § 8° que “O Estado assegurará a
assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para
coibir a violência no âmbito de suas relações.”
Portanto, foi a partir daí que surgiram leis específicas infraconstitucionais de
proteção à mulher no Brasil, como a Lei Maria da Penha. Sendo que,
O Brasil foi o 18° pais da América Latina a ter uma lei de proteção
integral à Mulher. E deve ser lembrado que, já no ano de 2002 o Brasil
foi condenado, perante a Comissão Interamericana — OEA, dentre
outras coisas, e elaborar uma lei de proteção às mulheres (BAZZO;
BIANCHINI; CHAKIAN, 2021, p. 29).
Dessa forma, em 7 de agosto de 2006, entra em vigor a Lei n° 11.340 (Lei Maria da
Penha), sendo a primeira lei brasileira a tratar de violências praticadas contra as mulheres,
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portanto, foi o ponto de partida para a criação de direitos de mulheres enquanto vítimas
de violência, e vários meios de proteção e assistência a mulher.
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A lei Maria da Penha traz modificações da legislação no âmbito do
Direito Penal, Cível, Trabalhista, Previdenciário e Administrativo no
que se refere ao tratamento dado à violência doméstica e familiar e,
pela primeira vez em uma lei federal, seu artigo 5° define a violência
de gênero contra a mulher (BAZZO; BIANCHINI; CHAKIAN, 2021, p.
34).
Nota-se, que o Brasil por muito tempo foi inerte em relação a proteção feminina, e
o processo de criação das legislações pertinentes a proteção das mulheres foi vagarosa, e
até se tornou obrigatória a criação de uma lei especifica como foi o caso da Lei Maria da
Penha, pois se tornou injustificável não existir uma proteção eficaz ao gênero feminino,
que sempre foi o mais vulnerável a sofrer violências. Hoje o País tem uma política pública
mais desenvolvida, e uma preocupação maior com a proteção as mulheres, mas ainda há
a necessidade de uma observação quanto a efetividade das legislações.
1.2

APLICABILIDADE DA LEI N° 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA)

Feita uma breve análise sobre a evolução histórica da legislação de enfrentamento
a violência praticada contra a mulher no Brasil, se faz necessário apontar conceitos
referentes a Lei Maria da Penha, acerca da sua aplicabilidade, no que diz respeito as formas
de violência previstas na lei, seu contexto, a quem se destina, suas medidas de proteção,
de modo a contribuir para uma melhor compreensão, e então adentrar na temática que se
pretende analisar neste estudo, sendo especificamente, a violência psicológica praticada
contra a mulher em âmbito conjugal à luz da referida lei.
A Lei Maria da Penha, foi promulgada com o intuito de assegurar instrumentos
necessários ao enfrentamento as violências praticadas ao gênero feminino, que afeta
milhares de mulheres a décadas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Dessa forma,
através de medidas de proteção, políticas públicas e demais mecanismos, busca-se cessar
com a violência praticada as mulheres em âmbito doméstico, familiar e íntimo-afetivas,
como também traz formas de tratamentos mais rigorosas contra os agressores. Conforme
consta no preâmbulo da lei, ela entrou em vigor com o amparo da Constituição Federal e
as convenções já citadas,
Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a
mulher, nos termos do §8° do art. 226 da Constituição Federal, da
Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas de
Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção
Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a
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Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica
e Familiar contra a Mulher; alterar o Código de Processo Penal, o
Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências
(BRASIL, 2006).
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Cumpre ressaltar que, a lei prevê em quais situações pode ser utilizada a favor das
vítimas, e estabelece em seu art. 5° que,
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 (BRASIL, 2006).
Dessa forma, conforme se verifica em análise ao artigo citado, a lei é clara no que
diz respeito a sua proteção, e será aplicável em casos de violências onde sujeito passivo
deve ser do gênero feminino, independente da sua idade, em situações de relações
domésticas, familiares ou íntimo-afetivas, onde se existe uma certa vulnerabilidade da
mulher em razão de seu gênero, e o sujeito ativo do crime pode ser tanto pessoa do sexo
masculino, como feminino.
Vale ressaltar que, a violência pode ocorrer também desde que seja baseada em
relações intimas de afeto, independentemente de coabitação. Conforme preceitua a
Súmula n° 600 do STJ: “Para a configuração de violência doméstica e familiar prevista no
art. 5° da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se exige a coabitação entre autor e
vítima.”
Em relação às formas de violência prevista na Lei Maria da Penha, o Artigo 7° da lei,
elenca cinco violências possíveis que podem ser praticadas contra as mulheres, conforme
se extrai do artigo,
Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher,
entre outras:
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I - a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda
sua integridade ou saúde corporal;
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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; (Redação dada
pela Lei nº 13.772, de 2018)
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, 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 (BRASIL, 2006).
Salienta-se que, o rol de violências elencadas no referido artigo é meramente
exemplificativo, conforme cita em seu caput o termo genérico “entre outras”, estando
também relacionados a várias condicionantes. Portanto, “trata-se de grandes grupos de
espécies de violência, os quais justamente se traduzem em inúmeros ilícitos civis e penais”
(BAZZO; BIANCHINI; CHAKIAN, 2021, p. 79).
Uma pesquisa Data Senado realizada no ano de 2019, ao perguntar
para a vítima qual tipo de violência que ela sofreu, obteve-se o
seguinte resultado: Violência Física 66%, a violência psicológica com
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52%, a moral com 36%, a sexual com 16% e a patrimonial com 11%
(BRASIL, 2019).
Conforme mostra a porcentagem citada, chama-se atenção ao percentual da
violência física e psicológica, em relação as demais. Com enfoque a violência psicológica
em segundo lugar, sendo ela o tema do presente trabalho em questão.
Independentemente, da modalidade de violência praticada contra a mulher, todas elas,
sem exceção, geram danos e consequências graves as mulheres, seja ela física, psicológica,
moral, sexual e patrimonial.
As medidas protetivas trazidas pela lei n° 11.340/2006, possuem a intenção de
acautelar e amparar de forma eficiente a vida da mulher vítima de violência doméstica,
através de providências judiciais, sem a necessidade de abertura de um inquérito policial
ou processo-crime, e estão previstas nos arts. 22 e 23 da referida lei.
As medidas protetivas são providências judiciais cautelares com o fim
de garantir a integridade física, psíquica, patrimonial, sexual ou moral
da vítima em situação de violência doméstica, familiar ou em relação
intima de afeto, ou seja, não estão atreladas a um processo-crime,
nem a um inquérito policial. Atualmente, com as alterações
estabelecidas pela Lei n° 13. 827/2019, nas hipóteses que especifica,
a aplicação de medida protetiva de urgência também pode ocorrer
diretamente pela autoridade policial à mulher em situação de
violência doméstica e familiar, ou a seus dependentes, cabendo ao
Poder Judiciário a análise posterior, em 24 horas, estabelecidas no
art. 12-C da Lei Maria da Penha. (BAZZO; BIANCHINI; CHAKIAN, 2021,
p. 82).
Assim, nota-se que a Lei Maria da Penha trouxe um avanço significativo no que se
refere a proteção ao gênero feminino, contra qualquer tipo de violência e a preservação a
sua dignidade como pessoa humana. As medidas de proteção criadas, e as políticas
públicas voltas ao enfrentamento a crimes praticados contra as mulheres são essenciais, e
possui grande valia. Porém, mesmo com todos os avanços positivos trazidos pela lei, ainda
não está sendo o suficiente para cessar de vez com os crimes contra o gênero feminino, e
como prova disso, são os altos índices de ocorrência das violências, de todos as formas já
previstas, que aumentam a cada ano, tornando-se preocupante e necessário a criação mais
acentuada de políticas judiciais e sociais eficientes, de modo a eliminar de vez a ocorrência
de crimes nesse sentido.

2.

A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA A MULHER EM RELAÇÕES CONJUGAIS
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A princípio, vale ressaltar que a presente pesquisa tem por fim uma análise teórica
acerca da violência psicológica contra a mulher em relações conjugais. Dessa forma,
realizada uma breve explanação acerca da Lei Maria da Penha e a sua aplicabilidade, de
modo a construir um substrato teórico suficiente para então adentrar nas principais
discussões acerca do tema, sendo abordadas as especificidades relacionadas a essa
modalidade de violência, de forma ampla, como também os aspectos sociais, e as demais
problematizações que a permeia.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Segundo levantamento feito pelo Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos que aponta 246. 240 registros de violência
psicológica no Brasil no ano passado — em 2019, quando a métrica
era menos precisa, foram 3.887 violações. Entram nesse rol
impressionantemente as denúncias de ameaça, assédio moral,
constrangimento, exposição e tortura psíquica feita nos canais
oficiais da pasta que indicam o algoz, seja namorado, marido ou
companheiro. O total deve ser bem maior, levando-se em conta a
vasta subnotificação e os relatos registrados no ministério que não
revelam o autor da agressão (GESTEIRA; SAMPAIO, 2021, p. 1).
Sendo a violência psicológica, uma das formas de violência mais traiçoeiras que
existem, pois ocorre de forma silenciosa, na intimidade de uma relação, onde a vítima e o
agressor, são as únicas testemunhas. Se torna de suma importância uma análise a respeito
dessa agressão, que traz consequências trágicas as vítimas, seja a sua integridade
emocional, como a saúde física.
Em 2019, a PNS estimou que 17,4% da população - um total de 27,6
milhões de pessoas de 18 anos ou mais - sofreram agressão
psicológica nos 12 meses anteriores à entrevista. Considerando que
27,6 milhões de pessoas sofreram violência psicológica e 29,1
milhões sofreram algum tipo de violência, das pessoas que sofreram
alguma violência, 95,0% sofreram violência psicológica. O percentual
de mulheres vitimadas foi maior do que o dos homens, 18,6% contra
16,0%. A população mais jovem (18 a 29 anos) sofreu mais violência
psicológica do que a população com idade mais elevada (60 anos ou
mais), 25,3% contra 9,6% respectivamente. Mais pessoas pretas
(19,3%) e pardas (18,3%) sofreram com este tipo de violência do que
pessoas brancas (15,9%). Entre os tipos de agressão psicológica a
PNS revela que ser ofendido, humilhado ou ridicularizado na frente
de outras pessoas foi respondido por 59,1% das vítimas de ambos os
sexos (56,2% dos homens e 61,3% das mulheres). Alguém ter gritado
com ou xingado o entrevistado foi indicado por 76,4% das vítimas
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(72,8% dos homens e 79,2% das mulheres). A pesquisa revela, ainda,
que o tipo de violência psicológica relatada por 31,5% das pessoas
foi que alguém as ameaçou verbalmente de lhes ferir ou ferir alguém
importante para elas (NERY, 2021, p. 1).
Vale ressaltar que, existem dificuldades probatórias em demonstrar essa forma de
violência que na maioria das vezes, acontece na intimidade do lar, e se caracteriza como
um ataque invisível por não deixar marcas visíveis a saúde da vítima, mas que, pode gerar
danos e consequências tão graves quanto a violência física, e perdurar por anos, conforme
será exposto mais adiante.
2.1

ASPECTOS SOCIAIS E CULTURAIS RELACIONADOS A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Conforme elucida Belmiro Pedro Welter em seu artigo “A norma da Lei Maria da
Penha”, desde que o mundo é mundo humano, a mulher sempre foi discriminada,
desprezada, humilhada, coisificada, objetivada, monetizada. (apud DIAS, p. 29). A cultura
patriarcal sempre foi presente no Brasil, onde a mulher na maioria das vezes era colocada
em posição de inferioridade e obediência em relação ao homem, onde sua única função
era cuidar de seu lar, procriar e servir a seu marido, em contrapartida, a função do marido
era a de sair para trabalhar e sustentar financeiramente a casa, dessa forma, a mulher não
tinha a sua independência econômica, consequentemente, surgia o medo, o sentimento
de menos valia, e consequentemente, ficava dependente do homem de várias formas,
tanto financeiramente, como emocionalmente.
É importante ressaltar que, o princípio da Igualdade previsto no art. 5°, I, da
Constituição Federal, destaca a igualdade entre homens e mulheres, mas nem sempre esse
princípio foi respeitado, e pode-se dizer que ainda há uma certa indiferença quanto a um
equilíbrio nas relações de gêneros na cultura contemporânea, onde se observa a hierarquia
de poderes do homem em relação à mulher, e a desproporção de valores sociais.
Durante boa parte da história, o patriarcado foi incontestavelmente
aceito por ambos os sexos. Os papéis diferenciados de gênero eram
legitimados nos valores associados à separação entre as esferas
públicas e privada. Ao homem sempre coube o espaço público. A
mulher foi confinada nos limites da família e do lar, o que ensejou a
formação de dois mundos; um de dominação, externo e produtor.
Outro de submissão, interno e reprodutor. Ambos os universos, ativo
e passivo, criam polos de dominação e submissão (DIAS, 2019 p. 20).
Dessa forma, devido a esses valores enraizados na sociedade, os homens muitas
vezes acreditam ser superiores e mais fortes, exigindo de seu cônjuge uma postura de
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submissão. Sendo esse pensamento feito de justificativa e a porta de entrada para a prática
das violências praticadas contra as mulheres, em ênfase a violência psicológica.
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Nesse contexto é que surge a violência, justificada como forma de
compensar possíveis falhas no cumprimento ideia dos papéis de
gênero. Quando um não está satisfeito com a atuação do outro,
surge a guerra dos sexos. Cada um usa suas armas: ele, os músculos;
ela, as lágrimas! A mulher, por evidente, leva a pior e se torna vítima
da violência masculina (DIAS, 2019 p. 21).
Logo, é certo que a violência emocional contra a mulher é resultado de aspectos
sociais que envolvem todas as situações relacionados a cultura patriarcal, as desigualdades
das mulheres em relação aos homens, e persegue o gênero feminino a milênios.
2.2

A TIPIFICAÇÃO DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA

Quando se fala em violência psicológica contra a mulher, é considerável
compreender a tipificação e a criminalização da violência psicológica no ordenamento
penal brasileiro. De modo a entender como o ordenamento jurídico brasileiro vinha
lidando com os casos em concreto, até entrar em vigor da recente lei n° 14.188/2021, que
finalmente tipifica a violência psicológica como crime no Código Penal brasileiro. Além
disso, entender que a falta de uma tipificação autônoma acarretava entraves quanto a
configuração da agressão emocional.
A violência Psicológica encontra-se prevista no Inciso II, do art. 7° da Lei n°
11.340/2006, e pode ser entendida como,
Qualquer conduta que lhe cause danos emocionais 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 (BRASIL, 2006).
Ademais, versa Dias (2019, p. 81),
Trata-se de proteção à autoestima, à saúde psicológica da vítima.
Dita previsão não existia na legislação pátria. A violência Psicológica
foi incorporada ao conceito de violência contra na Convenção
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Interamericana para prevenir, punir, e erradicar a violência
Doméstica, conhecida como Convenção de Belém do Pará.
A lei tem o intuito de preservar a integridade mental e a autoestima da mulher de
forma saudável, como também manter a sua autonomia quanto a livre tomada de decisões,
a seus comportamentos, a escolha de suas crenças, sua liberdade em geral, sem ser
impedida por seu cônjuge, ou por qualquer outra pessoa que se sinta no direito de intervir
nas suas escolhas, lhe causando danos psíquicos.
O comportamento típico se dá quando o agente ameaça, rejeita,
humilha ou discrimina a vítima. Demonstra prazer quando a vê sentirse amedrontada, inferiorizada e diminuída. É o que se chama de a vis
compulsiva. A violência Psicológica está relacionada a todas as
demais modalidades de violência doméstica. Se não deixa feridas no
corpo, deixa dores na alma. Sua justificativa encontra-se alicerçada
na negativa ou impedimento à mulher de exercer sua liberdade e
condição de alteridade em relação ao agressor. Por isso as suas
consequências são mais gravosas. Muitos companheiros se utilizam
de xingamentos, palavras depreciativas para reduzir sua companheira
a uma condição inferior, enquanto ele se coloca em um patamar de
superioridade (DIAS, 2019, p. 82).
Considerando toda a problematização em torno dos aspectos sociais relacionados
a submissão do gênero feminino ao masculino e as consequências advindas dessas
questões, mesmo com o advento da Lei 11.340/2006, a agressão psicológica continua
sendo a menos denunciada. E na maioria das vezes, é a primeira agressão tomada por parte
do agressor, seguida por outras modalidades de violências.
A violência psicológica contra a mulher, além de sutil, não ocorre por
meio de manobras isoladas, mas sim de condutas sistemáticas que
se prolongam no tempo. Assim, os seus efeitos não são percebidos
de forma clara e a vítima enfrenta, conforme mencionado,
dificuldades para entender e reconhecer suas emoções, bem como o
porquê delas. Trata-se, aqui, do elemento confusão que permeia esse
contexto da violência sutil, culminando numa violência silenciosa
(RAMOS, 2017, p. 104).
Essa modalidade de violência pode perdurar por anos, e por vários motivos, dentre
eles: a falta de conhecimento em relação à penalização da violência pelo ordenamento
jurídico brasileiro, por medo, vergonha, insegurança, sentimento de culpa, bloqueio em
expor a sua intimidade em juízo, dependência financeira e outros motivos, que na maioria
das vezes só a vítima pode expor. E consequentemente, são suficientes para fazer com que
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a vítima desista de denunciar, não colabore na investigação, ou dê um fim ao
relacionamento com o agressor.
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As vítimas de violência doméstica e familiar, exatamente por
encontrarem-se inseridas em um contexto de violência estrutural,
normalizada, fulcrada em um sistema patriarcal, enfrentam
dificuldades que permeiam especificamente esse tipo de violência de
gênero, tais como: incompreensão por familiares, colegas de
trabalho, amigos, pela sociedade em geral, que acaba cobrando o
desempenho dos papéis de gênero impostos às mulheres em geral:
resignação, colocar a família acime de seus objetivos pessoais;
Situação vexatória para ela e para toda a família: principalmente pelo
receio de que eventual processo possa gerar prejuízo para o pai de
seus filhos; Autocupabilização: por crer que provoca nele o
comportamento violento do qual é vítima; Medo das ameaças que
lhe são dirigidas, caso opte pelo rompimento do relacionamento;
Insegurança quanto a seu futuro, e de seus filhos (a maioria das
vítimas é mãe); Dificuldades financeiras; Objeto de chantagem de
suicídio por parte do agressor (BAZZO; BIANCHINI; CHAKIAN, 2021,
p. 117 apud RAMOS, 2017, p. 120).
É evidente que a agressão psicológica impacta de forma prejudicial à saúde da
vítima, lhe causando não só danos psíquicos, mas também danos físicos graves, que
lamentavelmente podem perdurar por anos, mesmo com o tratamento necessário.
Os tipos de violência elencadas no artigo 7° da Lei Maria da Penha,
em especial a violência psicológica, podem causar também danos à
saúde psíquica e emocional das vítimas, dando causa ao
desenvolvimento, por exemplo, de transtornos de ansiedade,
depressão, ideação suicida, baixa autoestima, isolamento social,
pânico, transtornos alimentares, de sexualidade ou do sono, dores
crônicas, abusos de substâncias entorpecentes, dentre outros
(BAZZO; BIANCHINI; CHAKIAN, 2021, p. 115).
Inquestionavelmente, fica claro que a violência psicológica causa danos
imensuráveis a vítima, podendo resultar em danos tão graves quanto a violência física, pois
não deixa marcas visíveis no corpo, mas causa feridas em seu emocional, que
posteriormente, se desenvolvem em doenças que afetam a saúde física, e permanecem
causando sofrimentos as vítimas por anos.
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Não bastasse, ainda existem dificuldades probatórias em demonstrar essa forma de
violência, pois, com frequência a vítima é tida como o elemento essencial de prova, sendo
na maioria das vezes a única testemunha do crime que ocorre na intimidade do lar.
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2.3
OS ENTRAVES PROBATÓRIOS DA VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PRATICADA EM
ÂMBITO CONJUGAL

A princípio, nota-se que uma das maiores problematizações acerca da violência
psicológica são os entraves probatórios que a permeia, pois, na maioria das vezes, acontece
na intimidade do lar, onde a única testemunha da violência é a vítima da agressão, e por
esse motivo acaba se caracterizando como um ataque invisível por não deixar marcas
aparentes no corpo da vítima, e consequentemente, a agressão se torna invisibilizada.
Assim, se torna invisibilizada, pois em regra a acusação se norteia com ênfase apenas
na palavra da vítima, e há casos onde a própria vítima encontra dificuldades em constatar
que as atitudes do agressor se enquadram como forma de violência prevista em lei.
Ademais, há casos onde a própria vítima se recusa a denunciar os crimes por
diversos fatores intrínsecos a violência, e permanece no ciclo vicioso das agressões, que
podem resultar em crimes mais gravosos, e até fatais, como o homicídio.
Além disso, a violência psicológica se enquadra em ações penais condicionadas a
representação da vítima, e dessa forma, nos casos onde a denúncia é acolhida e a vítima
desiste de dar prosseguimento a ação, se resulta em retração, gerando ainda mais
dificuldades em relação à efetiva punição do agressor pelo ordenamento jurídico, e
consequentemente, o contínuo aumento das trágicas ocorrências da agressão em questão.
A palavra da vítima tem significativa importância para o ordenamento jurídico,
porém, nem sempre a mulher como vítima tem ciência de que a palavra dela tem validade,
e pode ser amparada pela legislação. Talvez esse fato contribua para que a violência
psicológica seja uma das formas de agressão menos denunciadas atualmente.
Segundo pesquisa realizada por RAMOS, “praticamente não se tem notícia de
apurações criminais no Brasil por ofensa à saúde mental da mulher no âmbito doméstico
e familiar” (BAZZO, BIANCHINI, CHAKIAN, 2021, p. 117 apud RAMOS, 2017, p. 17).
É sabido que, semelhante à violência física, a violência psicológica também gera
danos prejudiciais à saúde da vítima, porém existe uma dificuldade maior em demonstrar
o dano psíquico. Sendo necessária a utilização de várias fontes de informações que
agreguem na materialização do crime, a análise, e comprovação do nexo de causalidade
entre o dano emocional causado a vítima e a forma de violência que a mesma sofreu.
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Apesar da ausência de vestígios aparentes no corpo da vítima, e a dificuldade em
demonstrar os danos psíquicos, a violência e todo o trauma não se tornam inválidos, e
podem ser evidenciados em laudo feito pela perícia psicológica.
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Quando se trata de dano psicológico não é necessária a elaboração
de laudo técnico ou realização de perícia para que a autoridade
policial proceda ao registro de ocorrência e encaminhe o expediente
à Justiça. Infelizmente não é o que ocorre diuturnamente. Quando
não é imputada a prática de algum crime, as delegacias têm se
negado a fazer alguma coisa. Limita-se a sugerir à vítima que procure
um advogado ou a Defensoria Pública para que o pedido de medida
protetiva seja formulado perante a Vara de Família. A prática é
equivocada e abusiva (DIAS, 2019, p. 84).
Além de todas as problemáticas relacionadas a fragilidade em denunciar pela vítima,
e a dificuldade quanto a comprovação da violência sofrida, é importante ressaltar as
adversidades com que a vítima se depara ao denunciar as agressões emocionais. Em
relação ao descaso com que a mesma encontra perante alguns órgãos próprios de
proteção a mulher, como a desatenção de profissionais envolvidos no atendimento a
vítima, e até ao desamparo por parte da própria família, pois quando se trata de violência
que não deixa vestígios físicos, e pela falta de marcas e hematomas aparentes no corpo, a
palavra da vítima muitas vezes é questionada quanto a validade da denúncia, como
também desencorajada a prosseguir com a ação.
Questões como estas dificultam o conjunto probatório necessário a materialização
do crime de violência psicológica, fazendo com que se torne uma das formas menos
denunciadas em relação as demais elencadas na lei n° 11.340/2006, ensejando a
continuidade da prática dessa forma de violência, e consequentemente, a ocorrência de
outros crimes gravosos, e muitas vezes, fatais.
2.4
A VIOLÊNCIA PSICOLOGICA COMO PONTO DE PARTIDA PARA AS DEMAIS
MODALIDADES DE VIOLÊNCIA ELENCADAS NA LEI 11.340/2006.
Devido aos entraves probatórios, e a consequente invisibilidade da violência
psicológica perante todas as problemáticas em relação à comprovação e materialização do
crime, como a desistência da vítima em denunciar, em muitos casos a agressão que antes
resultava em danos emocionais não cessa, dando continuidade aos ataques, que
posteriormente se resultam em agressões mais graves, como a violência física, a até mesmo
o feminicídio.
Em razão da violência cada vez mais acentuada que ocorre quando
um novo ciclo da violência se inicia, não é infrequente que as
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violências seguidas passem de leve para grave ou gravíssimas, com
previsão de uma punição mais acentuada e qualificando crime.
Embora a mulher possa ser vítima de todas as qualificadoras,
percebe-se que uma das características da violência doméstica e
familiar contra a mulher é a intensidade com que a violência é
praticada pelo autor (BAZZO, BIANCHINI, CHAKIAN, 2021, p. 97).
Quando se fala em violência praticada em âmbito doméstico ou em relações íntimoafetivas, tem que se ter em mente que a violência é composta por ciclos, onde se tem o
dominante e o dominado, e muitas vezes, inicia-se com agressões sutis que nem mesmo a
vítima se dá conta da agressão, como o controle de seu tempo, de suas atitudes, o
isolamento, e posteriormente, começa os xingamentos, a depreciação, o ciúme excessivo
e a culpabilização da vítima como justificativa as suas condutas. Assim, a mulher vítima
busca justificação e esperança na melhora do agressor, acreditando ser apenas uma fase.
Dessa forma anula a suas próprias vontades, e cede a vontade do parceiro para não o dar
motivo para as agressões.
Esse ciclo vicioso continua, pois, após praticar a violência o agressor justifica a sua
conduta, pede o perdão a vítima, e a trata bem, fazendo promessas de melhora, e a vítima
fragilizada e dependente emocionalmente, acaba cedendo, até acontecer a próxima
agressão. Com todas essas atitudes envoltas também por muitas manipulações, o agressor
se sente na liberdade e justificativa de continuar com as agressões, e até mais graves.
Chegando à violência física, e até ao feminicídio, o grau mais elevado de violência, e
consequentemente, o mais trágico.
Cabe ressaltar, que normalmente o agressor não demonstra seu jeito agressivo em
público, usando suas táticas de dissimulação, dando a entender ser um bom companheiro,
e dessa forma, se a vítima chega a desabafar as suas infelicidades com alguém, muitas
vezes a sua palavra é descredibilizada, e as suas condutas são questionadas, como o
possível motivo de tais agressões.
Infelizmente, a sociedade ainda é resistente em entender que o único responsável
pelas condutas depreciativas é o homem, e que a vítima não é de forma alguma a culpada
pelos atos do mesmo.
Em 2019, a PNS estimou que 17,4% da população - um total de 27,6
milhões de pessoas de 18 anos ou mais - sofreram agressão
psicológica nos 12 meses anteriores à entrevista. Considerando que
27,6 milhões de pessoas sofreram violência psicológica e 29,1
milhões sofreram algum tipo de violência, das pessoas que sofreram
alguma violência, 95,0% sofreram violência psicológica (BRASIL,
2021, p. 1).
156

www.conteudojuridico.com.br

É evidente que a violência psicológica é o ponto de partida para muitas agressões
graves e está relacionada as demais formas de violência contra a mulher elencadas na lei,
e infelizmente, é uma das agressões mais difíceis de ser inicialmente cessadas. Dessa forma,
se faz necessário uma maior atenção e sensibilidade por parte de todo o ordenamento
jurídico brasileiro perante aos casos concretos.
3.

EVOLUÇÃO LEGISLATIVA: A criação da Lei 14.188/2021
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Em 28 de julho de 2021, foi sancionada a lei que criminaliza de fato a violência
psicológica contra a mulher, inserindo no Código Penal o artigo 147-B, e a pena para o
crime de seis meses a dois anos de reclusão e multa, se a conduta não constituir crime mais
grave. O artigo traz a seguinte redação:
Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e
perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e
autodeterminação: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos,
e multa, se a conduta não constitui crime mais grave (BRASIL, 2021).
A lei alterou também, o artigo 12-C da lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) que
dispõe sobre as medidas protetivas para as vítimas, e passou a vigorar com a seguinte
redação:
Art. 12-C. Verificada a existência de risco atual ou iminente à vida ou
à integridade física ou psicológica da mulher em situação de violência
doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será
imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência
com a ofendida (BRASIL, 2021).
A lei trouxe um avanço significativo e muito benéfico para as mulheres, pois antes
da inserção da lei a violência psicológica não era tipificada de forma autônoma pelo
ordenamento jurídico brasileiro como um crime, passível de pena contra agressor. A lei
11.340/2006, previa a agressão psicológica como uma forma de violência elencada em seu
art. 7°, inciso II, mas dependia de várias condicionantes para se tipificar como um ilícito
penal, e dessa forma também, dificultava a concessão de medidas protetivas para as
vítimas.
É imperioso reconhecer que o ordenamento jurídico brasileiro encontrava certas
adversidades frente as ocorrências de violência psicológica, pela complexidade quanto a
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configuração do crime. A agressão psicológica estava condicionada a ser tipificada por
crimes previstos no Código Penal, pois não era até então tipificada de forma autônoma
pela lei.
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Dessa forma, a Lei n° 11.340/2006 (Maria da Penha) era utilizada somente como
forma de tentar coibir o crime contra as mulheres, através de qualificadoras, agravantes de
pena, e pela utilização das medidas preventivas e assistenciais que a Lei oferece.
Durante a pesquisa, a maioria das jurisprudências relacionadas a violência
psicológica estavam relacionadas a crimes como a ameaça, e crimes contra a honra como
a injúria e a difamação.
Felizmente, a lei veio para preencher várias lacunas no que se refere a violência
psicológica, e facilitar o deferimento das medidas de proteção para as vítimas, e
consequentemente, diminuir a incidência do crime, pois irá desencorajar os agressores
devido à penalização, e dará suporte e autonomia as vítimas, para não permanecer calada
diante das agressões.

Apesar da criação da lei, ainda há a muito o que se observar sobre a sua devida
efetividade daqui adiante, como também ainda se faz necessário criar outros mecanismos
judiciais e sociais para contribuir com a eficácia da lei.
4.
DAS MEDIDAS SOCIAIS E JUDICIAIS NECESSÁRIAS PARA CONTRIBUIR
CONTRA A VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA PRATICADA CONTRA A MULHER EM ÂMBITO
CONJUGAL
Quando se fala em violência psicológica, há a necessidade de que sejam criadas
medidas sociais e judicias de modo a contribuir contra esse crime e auxiliar com a eficácia
da nova lei n° 14.188/2021, pois, apesar de toda a evolução em relação a algumas lacunas
existentes no combate à violência, ainda existem muitas a serem preenchidas ao nível
social, e também ao judicial.
Primeiramente, entender que apesar de a violência psicológica ser sutil, e não deixar
marcas aparentes no corpo, ela traz para a vítima consequências graves a sua saúde
emocional e física. E não é pelo fato de existirem muitos obstáculos probatório ao
denunciar a violência, que ela se torna inexistente.
Dessa forma, se faz essencial a difusão para sociedade de forma ampla, através dos
meios de comunicação existentes, e de notável número de visualização, da Lei n.º
11.340/2006, mais especificamente do art. 7.º, inciso II, e da nova lei n° 14.188/2021, que
tornou crime a violência psicológica, de modo a oferecer acesso à informação as mulheres
vítimas de violência, pois algumas das vítimas nem sabem que estão sofrendo a agressão
emocional, e podem ser amparadas pela legislação.
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É essencial a realização de campanhas educativas de prevenção a violência
psicológica conjugal, voltadas a sociedade em geral, para conscientizar que essa violência
é muito frequente, e pouco denunciada.
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Ademais, uma das possíveis medidas a serem utilizadas seria a psicologia integrada
às mulheres que se consideram vítimas de violência psicológica, oferecendo as vítimas
acompanhamento psicológico semanal, de modo a incentiva-las a sair de uma relação que
lhe cause esse dano mental, e lhe devolva a autoestima.
Uma maior capacitação aos profissionais envolvidos a atendimentos dessa
modalidade de violência se faz importante, para que a vítima tenha um atendimento mais
humanizado e empático, onde se sinta encorajada a prosseguir com a denúncia, e
continuar com a ação até o fim, de modo a não permanecer no ciclo da violência. Pois,
conforme já foi citado na pesquisa, além de todas as dificuldades que a vítima se depara
ao denunciar, há casos onde a mesma precisa enfrentar o descaso perante alguns órgãos
próprios de proteção, como a desatenção de profissionais envolvidos no atendimento a
vítima, e com o chamado “machismo” vindo dos próprios assistentes que deveriam ajudalas, o que não acontece, pois, ao não se depararem com falta de hematomas aparentes no
corpo da vítima, a desencorajam a dar prosseguimento a denúncia.
Além disso, que seja feita uma fiscalização na aplicação da lei, especificamente a
nova lei n° 14.188/2006 que entrou em vigor recentemente, para assegurar o seu devido
cumprimento e eficácia.
É sabido que houve notável evolução no que diz respeito a meios que combatem a
violência psicológica, mas não deixa de se necessário a ampliação de meios que auxiliem
no combate a essa violência tão prejudicial às vítimas.
CONCLUSÃO
A necessidade de ser analisar o crime de violência psicológica contra a mulher em
relações conjugais, se torna essencial pelo fato de ser uma forma de violência
aparentemente sutil, invisibilizada na maioria das vezes, mas que é tão prejudicial à saúde
das vítimas quanto as demais formas de violências praticadas contra as mulheres, e está
interligada de forma direta as demais formas de agressões previstas em lei.
Assim, foi analisado de forma breve o contexto histórico de enfrentamento a crimes
contra a mulher no Brasil, para definir um melhor entendimento acerca da evolução da
legislação pertinente ao tema, e posteriormente, analisado a aplicabilidade da lei n°
11.340/2006 (Lei maria da Penha), as principais problemáticas em relação à violência
psicológica, e a evolução legislativa promovida pela criação da Lei n° 14.188/2021, que
finalmente, tornou crime a violência psicológica, passível de pena pelo Código Penal.
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Evidentemente, ficou claro que a violência psicológica causa danos graves as vítimas,
como danos emocionais, que posteriormente, podem desenvolver doenças que afetam a
saúde física, e perdurar por anos, exigindo assim a mais completa proteção as vítimas.
Não bastasse, ainda existem dificuldades probatórias em demonstrar essa forma de
violência, pois, com frequência a vítima é tida como o elemento essencial de prova, sendo
na maioria das vezes a única testemunha do crime que ocorre na intimidade do lar.
Questões como estas dificultam o conjunto probatório necessário a materialização do
crime de violência psicológica, fazendo com que se torne uma das formas menos
denunciadas em relação as demais elencadas na lei n° 11.340/2006.
Se torna efetivo a busca por medidas sociais e judiciais que contribuam contra a
agressão emocional as mulheres, pois durante a pesquisa, ficou evidente que existe a
invisibilidade, principal social, no que se trata da violência psicológica, pois devido a ser
uma agressão que não deixa “hematomas” aparentes no corpo físico, mostra-se uma certa
desconsideração em relação a ela. Se comparado a quantidade de pesquisas jurídicas,
doutrinas e jurisprudências feitas em relação as demais modalidades de violência contra as
mulheres previstas, a violência psicológica ainda não está sendo tratada com a devida
atenção que necessita.
A vítima recebe o amparo penal necessário quando o procura, mesmo com todas
as problemáticas em relação ao conjunto probatório obrigatório para configurar o crime,
porém, se torna indispensável a procura por parte dos órgãos responsáveis pela proteção
as mulheres, de medidas que possam auxiliar as leis a conceder a devida eficácia necessária,
de modo a proteger de forma plena as mulheres, bem como, oferecerem um atendimento
humanizado, treinando os funcionários que lidam de forma direta com as vítimas a lhe
encorajarem a prosseguir com a denúncia, e credibilizar a palavra a vítima. Assim, ajudar
de fato a dar fim ao ciclo da violência, e não ocorrer a revitimização.
Por fim, se faz essencial à contínua atenção e sensibilidade em relação à violência
psicológica, de modo a deixar de invisibilizada, principalmente em âmbito social, a deixar
claro que é um dos tipos mais perversos de violência, devido à forma silenciosa com que
ocorre, e não deixa de ser fruto da cultura patriarcal que atormenta a sociedade a séculos.
Assim, a importância da sensibilização da sociedade, com o Poder Público, para a devida
proteção as mulheres, e prevenção dos crimes contra elas, a não permitir que o pior
aconteça com a vida das vítimas.
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RESUMO: A mediação ao permitir que a lide seja resolvida de forma satisfatória, promove
a pacificação entre as partes, levando aos mediando a solução dos conflitos de forma
eficiente, incentivando o diálogo entre as partes e permitindo-os encontrar a raiz do
conflito, a fim de se chegar a um consenso com ajuda de um terceiro imparcial, incumbido
de facilitar a comunicação entre as partes, diminuindo os obstáculos existentes. O presente
artigo tem como objetivo apontar a contribuição da mediação na construção de uma
Ordem Jurídica justa, bem como, examinar a efetividade das técnicas da mediação nos
conflitos familiares. Se tem a seguinte problemática: que forma as técnicas utilizadas na
mediação vêm a ser um instrumento efetivo nos conflitos familiares e como contribui para
uma ordem jurídica justa? O método adotado para o desenvolvimento deste estudo foi
uma pesquisa bibliográfica. O procedimento para a coleta de dados foi a busca em banco
de dados digitais, os quais disponibilizam estudo empíricos e de revisão de literatura sobre
o tema abordado no presente estudo. A partir da pesquisa realizada, dadas todas as
nuances de lidar com desentendimentos familiares, a mediação parece ser o método de
resolução de disputas mais adequado para lidar e resolver conflitos familiares, ajudando a
promover o diálogo entre as duas partes e aproximá-los e fortalecer o vínculo entre eles,
considere seus sentimentos, verifique-os e faça acordos.
Palavras-chave: Mediação. Resolução de disputas. Conflitos familiares. Poder Judiciário.
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ABSTRACT: Mediation, by allowing the dispute to be resolved satisfactorily, promotes
pacification between the parties, leading them to mediate the resolution of conflicts
efficiently, encouraging dialogue between the parties and allowing them to find the root
of the conflict in order to reaching a consensus with the help of an impartial third party,
responsible for facilitating communication between the parties, reducing existing
obstacles. This article aims to point out the contribution of mediation in the construction
of a fair legal order, as well as to examine the effectiveness of mediation techniques in
family conflicts. There is the following problem: what form do the techniques used in
mediation become an effective instrument in family conflicts and how do they contribute
to a fair legal order? The method adopted for the development of this study was
bibliographical research. The procedure for data collection was to search a digital database,
which provide empirical studies and literature review on the topic addressed in this study.
From the research carried out, given all the nuances of dealing with family disagreements,
mediation seems to be the most appropriate dispute resolution method to deal and resolve
family conflicts, helping to promote dialogue between the two parties and bring them
closer and strengthen the bond between them, consider their feelings, check them out, and
make agreements.
Keywords: Mediation. Dispute Resolution. Family conflicts. Judicial power.
Sumário: 1. Introdução; 2 Referencial Teórico; 2.1 A mediação como meio de resolução de
conflitos nos núcleos familiares; 2.2 conceitos normativos que fundamentam a prática da
mediação; 2.3 principais técnicas auto compositivas utilizadas pelo mediador ao buscar a
solução de um litígio; 2.4 a contribuição da mediação na construção de uma ordem jurídica
justa; Conclusão; Referência.
INTRODUÇÃO
A sociedade moderna encontra-se em constante modificação sobretudo no que se
refere ao modo como as pessoas vivem e a maneira que se relacionam, a partir daí o
conceito de família e relacionamento também mudou. A família sempre teve respaldo do
Estado, no entanto, eram somente considerados núcleos familiares as famílias fundadas no
matrimônio, não se consideravam as uniões fora do casamento, e nem tão pouco eram
tratados como família pela sociedade, ficando fora da proteção do Estado.
Para Dias (2021), atualmente o Poder Judiciário, vem se mostrando insuficiente no
atendimento a grande demanda existente, deixando de ser eficiente na solução dos
conflitos que surgem na sociedade contemporânea. Muitos dos problemas familiares não
são resolvidos e são levados ao judiciário, essas disputas por sua vez, acabam superlotando
as varas de família, desta forma, surge a necessidade da mediação familiar objetivando a
resolução de conflitos, nos quais com o auxílio de um terceiro interventor, chamado de
mediador, procura-se resolver os conflitos com maior rapidez e eficácia para as partes
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envolvidas. Diante disso, considera-se a mediação como sendo o método mais adequado
para a resolução de disputas de conflitos, sobretudo para Gonçalves (2013) ela é de
natureza familiar e objetiva alcançar a construção de uma ordem jurídica justa no âmbito
do Poder Judiciário Brasileiro.
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Deste modo, a mediação com o intuito de pôr fim a um conflito familiar que
porventura originária várias ações, veio para possibilitar o fim de uma grande quantidade
de processos que entram diariamente nos foros de família, uma vez que os inúmeros
problemas que atingem o Poder Judiciário são diretamente vinculados à questões de
família, sendo assim, a mediação representa a possibilidade de proporcionar ao cidadão
ter um efetivo acesso, à obtenção de um processo justo e legal, que vise diminuir a
sobrecarga processual dos Tribunais e as altas despesas com os litígios judiciais.
Percebe-se que a sociedade continua evoluindo e requerendo que o legislador dê,
exclusiva atenção aos litígios, sobretudo no que diz respeito aos conflitos que ocorrem no
seio familiar, buscando direcionamento para seu enfrentamento. Assim sendo a mediação
constitui um método facilitador do diálogo em que se procura sob a luz do Direito de
Famílias encontrar o entendimento mútuo e um possível acordo que satisfaça ambas as
partes, preservando, contudo, os vínculos de afetos das relações familiares.
O trabalho de pesquisa será importante à medida que nos propiciará um
conhecimento mais aprofundado acerca do instituto da mediação, contribuindo para
resolução das pretensões conflitantes na busca da solução de um litígio contribuindo assim
para a reorganização da vida pessoal e familiar. A mediação ao permitir que a lide seja
resolvida de forma satisfatória, promove a pacificação entre as partes, levando aos
mediando a solução dos conflitos de forma eficiente, incentivando o diálogo entre as
partes e permitindo-os encontrar a raiz do conflito, a fim de se chegar a um consenso com
ajuda de um terceiro imparcial, incumbido de facilitar a comunicação entre as partes,
diminuindo os obstáculos existentes.
Diante da falta de alternativas pacificadoras na resolução de divergências inerentes
à vida humana, o uso da mediação como ferramenta de transformação social, é de grande
relevância, uma vez que auxilia efetivamente no desafogamento do judiciário e na
pacificação social, buscando soluções rápidas para os conflitos, facilitando assim o acesso
à justiça. Frente a isso, formulamos um problema. De que forma as técnicas utilizadas na
mediação vêm a ser um instrumento efetivo nos conflitos familiares e como contribui para
uma ordem jurídica justa?
O método adotado para o desenvolvimento deste estudo foi uma pesquisa
bibliográfica. O procedimento para a coleta de dados foi a busca em banco de dados
digitais, os quais disponibilizam estudo empíricos e de revisão de literatura sobre o tema
abordado no presente estudo. Os procedimentos adotados foram a seleção e leitura de
165

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

artigos, monografias, teses, dissertações e livros que discutem a relação entre ensino e
literatura do tema. Nesta seleção foram incluídos estudo que se apresentam de forma
integral em domínio público.
O presente artigo tem como objetivo apontar a contribuição da mediação na
construção de uma Ordem Jurídica justa, bem como, examinar a efetividade das técnicas
da mediação nos conflitos familiares. Tendo ainda como objetivos específicos: abordar a
efetividade da mediação na resolução de conflitos nos núcleos familiares; explicar os
principais conceitos normativos que fundamentam a prática da mediação; citar as
principais técnicas autocompositivas utilizadas pelo mediador para buscar a solução do
litígio; descrever a contribuição da mediação na construção de uma ordem jurídica justa;
2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 A MEDIAÇÃO COMO MEIO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS NOS NÚCLEOS FAMILIARES
Tendo em vista a necessidade de melhora ou restabelecimento da comunicação
nas mediações de conflitos, os mediadores são considerados instrumentos de justiça, por
efetivamente buscarem por meio do emprego técnicas de mediação a solução efetiva para
os conflitos, sobretudo no que diz respeito aos núcleos familiares.
De acordo com Martins (2016), a mediação familiar é um instrumento extrajudicial
de solução de conflitos, que dentro do âmbito do direito de família, pode-se ter mais
rapidamente um conflito resolvido.
Atualmente o escoadouro das desavenças familiares são as varas de família, que
superlotam e uma vez que essas varas de família, não conseguem reestruturar a
convivência e nem tão pouco, conter as desavenças desencadeadas no âmbito familiar, as
partes ao serem levadas a buscar no Poder Judiciário a solução de seus problemas se
deparam com a sinalização para um novo contexto, diante das divergências e dos conflitos,
em que a mediação passa a possibilitar a expansão de novos entendimentos, tanto no
sentido emocional, como na forma de convivência.
Segundo o entendimento de Calmon (2013, p. 38), percebe-se que “a efetividade
do processo desaparece quando ele é caro e moroso, quando não há possibilidade efetiva
de buscar a solução judicial, ou quando o tempo decorrido até a decisão é de tal monta
que a torna obsoleta, desnecessária ou de qualquer outro modo, ultrapassada”.
Neste sentido, percebemos que a mediação, é uma forma alternativa de resolução
de conflitos entre particulares, a fim de se evitar um processo judicial, a lei de mediação,
portanto, traz alguns princípios a serem seguidos e respeitados, para que se obtenha
credibilidade e confiança entre as partes na resolução amigável do litígio.
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A confidencialidade é regra na mediação, que apresenta uma ótima relação custobenefício diante da agilidade na resolução do conflito, resultando em economia de tempo
e menor desgaste emocional, além de evitar gastos com recursos e outros atos
judiciais/processuais.
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Sendo a família uma instituição jurídico-social, que não é construída pelas leis e
sim pela aproximação que as próprias pessoas criam, por meio de sentimentos e afeto,
para resolução de conflitos nos núcleos familiares, faz-se necessário o uso da mediação
familiar como solução alternativa.
De acordo com Tartuce (2017), a mediação se propõe a transformar o conflito,
permitindo que as partes em conflito possam identificar o motivo da disputa, visando à
melhoria dessas relações, sendo a comunicação de fundamental valor para resolução de
um conflito em que se emprega técnicas buscando restaurar e validar o diálogo entre as
partes através da busca do consenso. Neste mesmo sentido Morais e Spengler (2012, p.
145), nos esclarece que a mediação nos proporciona o almejo do consenso, com o intuito
das partes envolvidas chegarem voluntariamente a um acordo.
O mediador, no entanto, vem a ser um terceiro imparcial facilitador do diálogo e
limitado por sigilo profissional, que não detém poder, pois conduz os mediandos a expor
e ouvir até que se chegue a um acordo. Sua função é levar os litigantes a elaborar por eles
próprios acordos duráveis e que atendam às necessidades de cada um.
Devido ao advento da pandemia da Covid-19, vem ocorrendo uma grave crise
econômica e financeira em nosso país, essa situação, vem se tornando um cenário propício
para um aumento exponencial de demandas no Poder Judiciário. A mediação, contudo,
permite de forma relevante frear a judicialização em massa dos conflitos, uma vez que é
necessária a participação das partes envolvidas na lide, para o desenrolar da mediação,
temos através da figura do mediador, um profissional capaz de ajudar na mediação, sem
que haja interferência, dando as partes a oportunidade de dialogarem, podendo chegar
sozinhas a um acordo.
De acordo com o Art. 46 da Lei 13.140/15, a mediação pode ser feita pela internet
ou por algum meio de comunicação a distância, desde que as partes estejam de acordo,
no entanto, a participação da justiça ainda é indispensável, pois é necessário homologar o
acordo extrajudicial realizado entre as partes, o juiz nestes casos, tem o prazo de 15 dias
para fazer extrajudicialmente a homologação.
Assim sendo, a mediação pode ser utilizada como meio de intervenção em casos
jurídicos de formas eficientes, rápidas e efetivas. Devido à imparcialidade do mediador,
pode-se chegar a um resultado, resolvendo o conflito muito antes de uma decisão no
tribunal, pois o mediador é um terceiro que atua como facilitador do diálogo entre os
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participantes de uma mediação, possibilitando um acordo de maneira voluntária entre as
partes com intuito de restabelecer a comunicação perdida.
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2.2 CONCEITOS NORMATIVOS QUE FUNDAMENTAM A PRÁTICA DA MEDIAÇÃO
O Estado por deter o monopólio jurisdicional designou o Poder Judiciário como
sendo a tradicional instituição para resolver conflitos. No entanto, devido ao acúmulo de
processos, no intuito de enfrentar essa situação, a mediação, sendo um instrumento
autocompositivo, foi institucionalizada pelo aparato estatal.
O Novo Código de Processo Civil, Lei 13.105/15, inova trazendo em seu texto a
palavra mediação dando enfoque na garantia constitucional do artigo 5°, inciso XXXV da
Constituição que determina que o acesso à justiça é um direito e garantia fundamental,
garantindo a todos os cidadãos o direito ao acesso à justiça quando lhe convir.
Atualmente o Poder Judiciário vem enfrentando muitas dificuldades para suportar
todas as demandas existentes, tratando o litígio de maneira pouco aprofundada, no
entanto, os altos índices de demandas judiciais revelam que são poucas as pessoas ou as
instituições que acessam o sistema, principalmente porque, na maioria das vezes, a
população acaba não tendo conhecimento do seu direito de utilizar a justiça.
Assim como também no artigo 334 do novo CPC em que se especificam todas as
formas legais para se realizar uma audiência de Conciliação e Mediação, observasse a
mediação atuando para estabelecer o equilíbrio das relações entre as partes assim como
prevenindo e tratando os conflitos de forma neutra e imparcial (MORAIS; SPENGLER, 2012).
Com o auxílio do mediador, é possível promover o diálogo e procurar entender os
interesses que motivaram a condução do processo de mediação de forma justa sem
interferência, apenas atuando como condutor de diálogo com o objetivo de obtenção de
resultados positivos.
Cada meio de tratamento de conflitos é independente, sendo que cada um tem
uma técnica que se modifica em relação ao outro, e que conforme a natureza do conflito,
podem ser aplicados num caso ou outro.
No âmbito do Direito das Famílias, em razão das particularidades dos conflitos
familiares, a mediação além de dar acesso à justiça a essa família, possibilita um real
entendimento. (FRANCO, 2014).
O acesso à justiça, sobretudo, significa o alcance de uma prestação efetiva dos
direitos violados ou ameaçados de lesão, sendo assim, o processo judicial não é a forma
mais efetiva para resolução de conflitos e em razão da morosidade do sistema judiciário
brasileiro, um processo fica muito tempo em andamento.
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Em nosso país a mediação está prevista na Resolução n.º 125/2010 do Conselho
Nacional de Justiça (CNJ), no CPC e na Lei 13.140/2015, e de forma legal foi introduzido
meios alternativos de tratamento de conflitos no Âmbito do Poder Judiciário. Dentre eles
a mediação de conflitos, como forma de acesso à justiça.
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A mediação em matéria de família, sobretudo, tem por objeto a família em crise,
quando seus membros se tornam vulneráveis, não para invadir ou para dirigir o conflito,
mas para oferecer-lhes uma estrutura de apoio profissional, a fim de que lhes seja aberta
a possibilidade de desenvolverem, através de confrontações, a consciência de seus direitos
e deveres, criando condições para que o conflito seja resolvido com o mínimo de
comprometimento da estrutura psicoafetiva de seus integrantes.
Gonçalves (2017), nos esclarece que de acordo com o artigo 1º, parágrafo único
da Lei 13.140/2015 acerca da mediação como meio de solução de controvérsias entre
particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública.
Está disposto no referido texto que “considera-se mediação a atividade técnica exercida
por terceiro imparcial sem poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as auxilia
e estimula a identificar ou desenvolver soluções consensuais para a controvérsia”.
A mediação reabre a comunicação entre as partes, utilizando-se do pluralismo de
valores, objetiva alcançar a decisão de forma imparcial, não visando apenas a estruturação
do acordo, mais priorizando o resultado que melhor consenso entre as partes. (MORAIS;
SPENGLER, 2012).
O mediador tem um papel de extrema relevância, uma vez utilizando da
imparcialidade ele promove o restabelecimento da comunicação dos envolvidos no
conflito, procurando os aproximar e identificando as causas que estariam gerando o litígio,
sem, contudo, dar sugestões, deixando, explicito a sua imparcialidade no fechamento do
acordo.
A Lei nº 13.105/2015 institui o CPC, ampliando e regulamentando a utilização dos
meios consensuais de resolução de conflitos, neste sentido o seu artigo 3º, § 2º e § 3º nos
esclarece que:

Art. 3.º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou
lesão a direito.
§ 2.º O Estado promoverá, sempre que possível, a solução
consensual dos conflitos.
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§ 3.º A conciliação, a mediação e outros métodos de solução
consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes,
advogados, defensores públicos e membros do Ministério
Público, inclusive no curso do processo judicial. (BRASIL, 2015,
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n.p.)
De acordo com o artigo 3.º do CPC, percebe-se a confirmação da garantia
constitucional respaldada no artigo 5.º, XXXV, qual seja: “Art. 5º, XXXV da CF/88- A lei não
excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.
O §2.º do art. 3.º do CPC, refere-se a Lei 9307, de 23 de setembro de 1996, de
arbitragem e mediação, ou seja, garante o acesso à justiça, legitimando e incentivando o
uso de meios consensuais como por exemplo a mediação.
O art. 3º do CPC, em seu § 3º, remete-se ao art.165, §1º, e §3º que prevê a criação
de centros judiciários, a fim de obter uma resolução consensual dos conflitos, por meio de
sessões e audiências de conciliação e mediação, com o intuito de servir de auxílio,
orientação e estimulação da autocomposição observando as normas do conselho Nacional
de Justiça, estipulando a forma de atuação do mediador, que deverá auxiliar a
compreensão da questão levantada no conflito, procurando identificar as soluções através
de um consenso capaz de gerar um benefício mútuo, vejamos:

Art. 165. Os tribunais criarão centros judiciários de solução
consensual de conflitos, responsáveis pela realização de
sessões e audiências de conciliação e mediação e pelo
desenvolvimento de programas destinados a auxiliar, orientar

e estimular a autocomposição.
§ 1 A composição e a organização dos centros serão definidas
pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho
Nacional de Justiça.
§ 3 O mediador, que atuará preferencialmente nos casos em
que houver vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos
interessados a compreender as questões e os interesses em
conflito, de modo que eles possam, pelo restabelecimento da
comunicação, identificar, por si próprios, soluções consensuais
que gerem benefícios mútuos. (BRASIL, 2015, n.p.)
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O mediador não é um simples assistente passivo, ele modela ideias, mostrando o
sentido da realidade a fim de se alcançar acordos que sejam convenientes às partes. Para
tanto, o mediador utiliza técnicas especiais e de forma habilidosa promove o diálogo entre
as partes, criando opções para que as partes cheguem à sua própria solução conflitual
(autocomposição).
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Na autocomposição dos conflitos, utiliza-se a mediação a fim de se chegar a um
consenso entre as partes, sobretudo em controvérsias familiares que haja algum empasse,
em que os conflitantes de forma mútua, sacrificam o próprio direito com o intuito de
alcançarem a solução do conflito.
O art. 175 do CPC, prevê outras formas de conciliação e mediação extrajudiciais
realizadas por intermédio de profissionais independentes, já o art. 319 do CPC, estabelece
que na petição o autor deverá indicar sua opção com relação ou não de audiência mediante
conciliação, ou mediação.
Neste sentido o art. 334 caput, também do CPC, corrobora nos elucidando que se
a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não houver improcedência na liminar
do pedido, o juiz então marcará a audiência de conciliação ou mediação com antecedência
de 30 dias, sendo, portanto, o réu citado com pelo menos 20 dias de antecedência.
Em seu §3º, o art. 334, afirma que a intimação do autor deverá ser feita na pessoa
do advogado da parte, no § 4º, alíneas I e II, nos esclarece que se ambas as partes
manifestarem de forma expressa desinteresse na composição consensual e quando não
houver admissão na auto composição, à audiência não será realizada.
Assim o instituto da mediação, é classificado como autocompositivo, sendo opção
ou não das partes a aceitação das sugestões do mediador, uma vez que o mediador não
traz decisões impositivas para a lide, apenas restabelece o diálogo, fazendo com que as
próprias partes cheguem à solução. Dessa forma, com a finalidade de conhecer e analisar
um pouco mais sobre os mecanismos autocompositivos, interessante se faz verificar quais
as técnicas que o norteiam.
2.3 PRINCIPAIS TÉCNICAS AUTOCOMPOSITIVAS UTILIZADAS PELO MEDIADOR AO
BUSCAR A SOLUÇÃO DE UM LITÍGIO
A mediação de conflitos é multidisciplinar e, por isso, beneficia-se de contribuições
teóricas e técnicas advindas do Direito, da Psicologia, da Comunicação, da Sociologia, da
Administração de Empresas, entre outras. O conhecimento sobre as principais técnicas
autocompositivas de mediação de conflitos é de suma importância aos profissionais do
Direito, pois vem sendo uma prática comum juízes direcionarem casos de demandas para
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negociações assistidas, sem contar os inúmeros casos em que as próprias partes buscam a
mediação para solução de litígio de forma consensual.
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Oportuno se torna dizer que, as técnicas mais utilizadas pelo mediador são: A
escuta ativa, O parafraseamento; A formulação de perguntas; O resumo seguido de
confirmações; O caucus; O Brainstorming (tempestade de ideias); O teste de realidade.
(BRAGA NETO; SAMPAIO, 2014).
A mediação por meio do diálogo surge com o intuito de promover a pacificação
social, buscando a valorização das partes do conflito, a medida em que vai dando uma
maior autonomia na solução do litígio, fazendo com que as partes se sintam respeitadas,
aprendendo dessa forma a lidar com os conflitos do dia a dia.
Para Braga Neto, (2014), a escuta ativa da mensagem é intermediada pelo
mediador por meio de linguagem verbal e não verbal, o mediador por sua vez, passa a
garantia a quem está se expressando a sensação de que está sendo ouvido, já no
parafraseamento acontece a reformulação da frase pelo mediador, sem, contudo, alterar o
sentido de seu conteúdo.
O papel do mediador é o de um facilitador, educador ou comunicador, que ajuda
a clarear questões, identificando e manejando sentimentos, com o intuito de se alcançar o
acordo pretendido sem a necessidade de se estender a discórdia aos tribunais. Nota-se
que os princípios éticos que regem a mediação por sua vez, fundamentam-se na
imparcialidade, flexibilidade, aptidão, sigilo, credibilidade, diligência.
O mediador, contudo, formula perguntas a fim de identificar as alternativas viáveis,
realizando o resumo seguido de confirmações em que relata, abreviadamente o que
ocorreu na interação dos mediandos, havendo permissão as partes em fazerem ressalvas
quanto a forma que suas ações tenham sido registradas pelo mediador. (VASCONCELOS,
2017).
Contudo, percebe-se que o mediador não detém o poder de emissão de um
veredito nem pode impor o resultado desejado às partes, ele tem que se manter imparcial,
uma vez que possibilita uma decisão em curto prazo e consequentemente a diminuição de
custos processuais, dando uma solução mais rápida ao litígio e garantindo a eficiência na
solução do caso, sem necessitar da interferência de outra pessoa.
No caucus, o mediador se vale da utilização do emprego da conversa em separado
com cada uma das partes, a fim de através da prática da mediação se chegar a um acordo,
visando buscar a solução de um litígio. (BRAGA NETO; SAMPAIO, 2014).
Neste sentido o mediador é um interventor com autoridade, mas não deve fazer
uso de seu poder para impor resultados e sua atuação se torna necessária uma vez que ao
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serem oferecidas diversas alternativas à solução dos conflitos, conseguisse ampliar as
possibilidades de participação social no sistema de decisões, uma vez que, a mediação tem
em seus princípios fundamentais o escopo da resolução de conflitos, pois são os
formadores das diretrizes básicas em que se respalda o instituto.
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O mediador utiliza-se também a técnica do Brainstorming ou tempestade de
ideias, em que há o incentivo da criatividade e o incentivo aos mediandos em falar aquilo
que vem a suas mentes com o intuito de analisar e selecionar as ideias mais valiosas, e por
fim não podemos deixar de mencionar o teste de realidade em que o mediador busca
através de uma reflexão voltada para a realidade dos mediandos acerca das propostas
apresentadas observando os parâmetros objetivos do caso em questão (VASCONCELOS,
2017).
Sendo assim ao contribuir com o desafogamento do Judiciário, a mediação cumpre
o papel de mecanismo complementar para a maior agilidade da Justiça, portanto, a
aplicação dessas diversas técnicas irão propiciar às partes um sentimento de acolhimento
uma vez que passam a se adaptar melhor a situação da mediação passando a criar um
maior vínculo com o mediador, passando a propor soluções pacíficas e amigáveis, entre os
envolvidos, que ocasionaria a autocomposição em futuros conflitos, reduzindo desta forma
a necessidade do acionamento desnecessário da Justiça.
2.4 A CONTRIBUIÇÃO DA MEDIAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DE UMA ORDEM JURÍDICA JUSTA
A mediação, realizada por um mediador competente, que segue as etapas da
mediação e prática as técnicas adequadamente, contribui para a descoberta e solução do
conflito, possibilitando assim o sentimento de justiça e satisfação, permitindo a construção
de uma ordem jurídica justa.
Para Almeida (2016), o papel do mediador é de extrema relevância. Neste sentido,
Spengler e Neto (2016, p. 29), nos esclarece que, uma vez que tendo que ser o mediador
imparcial ele tentará promover o restabelecimento da comunicação dos envolvidos no
conflito aproximando os participantes, sem sugestionar ou interferir no acordo.
Desta forma, é inegável o fato de que de que o mediador, tem um papel
importante na mediação, sendo uma espécie de “pacificador” do litígio, sem juízo de valor,
para auxiliar as partes a chegarem ao acordo ideal.
A mediação é um método célere, já que os conflitos são solucionados rapidamente,
diferentemente dos processos judiciais que levam alguns anos para serem resolvidos, a
mediação busca restaurar a cultura do diálogo, através do mediador procura-se auxiliar as
partes a chegarem na melhor solução construindo um acordo com compromisso em
cumprir os termos, que seja bom para ambas as partes. (BOTREL, 2016).
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Nesse sentido, a qualquer pessoa que tenha um litígio lhe é dado o acesso à justiça
por meio do Poder Judiciário ou ainda pelos meios alternativos de resolução de conflitos.
O direito de acesso à justiça é um instrumento da democracia que visa a garantir a
concretização dos direitos humanos, sendo essencial para a plenitude dos demais direitos
dos indivíduos.
Para Barbosa (2015), a conceituação de acesso à justiça vem passando por uma
significativa atualização, a medida em que passou a constituir acesso à ordem jurídica justa.
O que é corroborado por Watanabe (2011), partindo do pressuposto de que o cidadão tem
o direito a acessar a justiça não somente na esfera judicial, mas também na esfera
extrajudicial por meio da mediação como métodos alternativos de solução amigável de
conflitos e alcance a uma ordem jurídica justa.
O mediador contudo, de acordo com Toaldo e Oliveira (2011), deverá atuar
utilizando das técnicas necessárias, visando por meio de suas atitudes, a manutenção da
ética e seriedade do procedimento.
Devido a frequente presença de emoções na mediação, sobretudo os familiares,
Bacellar (2016), nos elucida que o mediador não deve permitir que as partes sejam
verbalmente agressivas umas com as outras ou tomem atitudes como a de interromper a
fala ou gritar uns com os outros.
A mediação não é um método no qual as pessoas se tornam adversárias, mas sim
um meio utilizado para auxiliar as partes a melhor entender os seus conflitos, identificar os
seus valores e necessidades, bem como pesquisar seus interesses, tudo isso por meio de
um diálogo que deverá resultar na escolha das melhores e mais criativas soluções, assim
através do respeito mútuo entre as partes, é que a mediação surge, para promover a
procura por respostas mais urgentes para o litígio, possibilitando uma melhor convivência
entre todos os envolvidos.
Portanto, não deve haver competições no instituto da mediação, deve sim objetivar
a harmonização das partes, buscando e ressaltando a importância de uma solução pacífica
a fim de se chegar a um acordo positivo, uma vez que, o instituto da mediação promove o
direito fundamental de acesso à justiça representando um importante instrumento de
efetivação da cidadania e da pacificação social.
Desta forma, a mediação poderá ser utilizada em qualquer conflito que possa ser
resolvido por meio do diálogo, sendo lícita a mediação em toda matéria que admita
reconciliação, transação ou acordo, em que se deseja que as relações entre as partes
envolvidas sejam preservadas após a resolução do conflito, promovendo o respeito mútuo
entre as partes e desta forma uma melhor convivência entre todos os envolvidos.
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CONCLUSÃO
A partir da pesquisa realizada, dadas todas as nuances de lidar com
desentendimentos familiares, a mediação parece ser o método de resolução de disputas
mais adequado para lidar e resolver conflitos familiares, ajudando a promover o diálogo
entre as duas partes e aproximá-los e fortalecer o vínculo entre eles, considere seus
sentimentos, verifique-os e faça acordos.
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Verifica-se que, dada a sua relevância, o Judiciário combina o estatuto de mediação
com métodos de parceria e ferramentas eficazes de conforto social para garantir o acesso
à justiça e a um ordenamento jurídico justo. Para tanto, foram criados os Centros de
Resolução de Conflitos e Justiça Cidadã (CEJUSCs), sugerindo audiências de mediação e
mediação com base em situações de conflito, mas na realidade a mediação não é clara,
incluindo a mediação no caso de conflitos familiares, o que seria o máximo método
apropriado.
Portanto, esta falha do Centro de Resolução de Conflitos e Justiça Cidadã (CEJUSC)
foi identificada como possível falha por desvio, elaboração de Lei de Processo Civil e busca
de meios de solução de controvérsias. Tempo e simplicidade ainda mais curtos. A situação
atual de inserção da mediação judicial tem estimulado a adoção da mediação privada ou
extrajudicial, que apresenta maiores vantagens para familiares e instituições judiciárias
brasileiras.
Nesse sentido, os efeitos da mediação nas instituições judiciárias brasileiras são
multifacetados, não só reduzindo os gastos do Estado e proporcionando maior satisfação,
mas também promovendo a redução do número de conflitos familiares ajuizados,
reduzindo, assim, o número de processos em varas de família. fortalecendo os laços, os
familiares também podem chegar a um acordo por meio do diálogo e da cooperação entre
as duas partes, e até mesmo aumentar as chances de cumprimento do acordo firmado.
Portanto, esta pesquisa não pretende fazer uma conclusão completa, mas sim
pensar, analisar e criticar a fim de suscitar polêmicas e servir de ponto de partida para
futuros trabalhos sobre o tema.
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RESUMO: A presente pesquisa científica, abordará a exploração do tema “fake news” e tem
como principal objetivo, tratar da inexistência de leis que restrinjam a circulação de notícias
inverídicas nos meios digitais. O desenvolvimento do trabalho, buscará compreender a
conceituação do termo “fake news”, além de demonstrar seus efeitos e consequências na
sociedade. Grandes problemas envolvem a temática e geralmente estão relacionadas as
implicações que geram a propagação de tais inverdades. As “fakes News” se tratam de uma
lacuna legislativa com relação a responsabilidade criminal do ato de divulgar notícias,
surgindo, assim, uma discussão em torno do tema e a busca por uma previsão legal que
venha a coibir essas condutas. Hodiernamente, apesar de não existir uma legislação
brasileira específica que aborde essa temática, somente no ano de 2018, ao menos quatro
propostas legislativas foram apresentadas ao Senado Federal com o intuito de alterar o
Código Penal e incluir uma nova tipificação para quem publica, produz ou compartilha fake
News. Com relação ao produtor de notícias inverídicas, é possível buscar reparação pela
via judicial, mas não especificamente ao crime de “fake news” uma vez que não há ainda
sanções na lei para tal conduta, mas sim para calúnia, injúria ou difamação que podem ser
atingidas. Bem como, na esfera civil, onde é cabível indenizações de natureza moral ou
material como forma de reparação dos danos sofridos.
PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal. Direito Civil. Fake News. Lacuna Legislativa.
ABSTRACT: This scientific research will address the exploration of the topic "fake news"
and its main objective is to address the inexistence of laws that restrict the circulation of
untrue news in digital media. The development of the work will seek to understand the
concept of the term “fake news”, in addition to demonstrating its effects and consequences
on society. Major problems involve the theme and the implications that generate the
propagation of such untruths are generally related. The “fakes News” are about a legislative
gap in relation to the criminal responsibility of the act of disseminating news, thus giving
rise to a discussion around the subject and the search for a legal provision that will curb
these conducts. Currently, although there is no specific Brazilian legislation that addresses
this issue, only in 2018, at least four legislative proposals were presented to the Federal
Senate in order to amend the Penal Code and include a new classification for those who
publish, produce or share fake News. Regarding the producer of untrue news, it is possible
to seek redress through the courts, but not specifically for the crime of "fake news" since
there are no sanctions in the law for such conduct, but for libel, injury or defamation that
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may be hit. As well as, in the civil sphere, where indemnities of a moral or material nature
are applicable as a form of reparation for the damage suffered.
KEYWORDS: Criminal Law. Civil right. Fake News. Legislative gap.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Conceito De Fake News: 2.1 O Impacto Das Fake News Na
Ordem Jurídica E O Inquérito Das Fakes News; 2.2 Os Projetos De Lei Que Versam Sobre O
Assunto; 2.3 O Tratamento Jurisprudencial Das Fake News. 3. O Desafio Do Combate As
Fake News: 3.1
Análise Do Limite Constitucional Do Princípio Da Liberdade De
Expressão Em Relação As Fakes News; 3.2 A Necessidade Da Criação De Novos Mecanismos
Para O Combate Às Notícias Falsas. 4. Conclusão. 5. Referências.
1. INTRODUÇÃO
Com o desenvolvimento e o avanço das Tecnologias de Informação e Comunicação
muitas foram as mudanças no Campo do Direito e de outras ciências sociais. O ambiente
virtual permite que as pessoas possam se comunicar de forma distante e ágil, viabilizando
a realização, por exemplo, de: debates, reuniões e compartilhamento de ideias e
informações de forma 100% virtual.
Dessa forma, se está diante de um tema extremamente contemporâneo e relevante,
já que as plataformas digitais inquestionavelmente influenciam, e muito na democracia.
Apesar do grande progresso, no que diz respeito a possibilidade de comunicação
remota através das ferramentas tecnológicas, tais ferramentas trazem consigo novos
problemas gerados pelas propagações de informações falsas que, eventualmente, são
compartilhadas, as denominadas “fake news”.
A divulgação de notícias falsas ou mentirosas é um fenômeno conhecido
internacionalmente como “fake News” e pode ser conceituado como a disseminação, por
qualquer meio de comunicação, de notícias sabidamente falsas com o intuito de atrair a
atenção para desinformar ou obter vantagem política ou econômica. (BRAGA,2018, p.205).
O ordenamento jurídico brasileiro possuía com a Lei de Imprensa (Lei nº5.250/67),
instrumentos capazes de proteger a população contra tais inverdades. Ocorre que, após o
Supremo Tribunal Federal decidir pelo não recepcionamento de tal norma pela
Constituição Federal, houve-se assim, uma lacuna na lei, no que diz respeito a veiculação
de notícias inverídicas, das quais não são punidas legalmente, com exceção da esfera Civil.
Hodiernamente, apesar de não existir uma legislação brasileira específica que
aborde essa temática, são muitos os projetos de Lei que buscam tornar-se essa conduta
criminosa. A Exemplo do: Projeto de Lei 9.554/2018, de autoria do Deputado Pompoe de
Mattos, visando alterar o código Penal, Projeto de Lei 9.626/2018, de autoria do Deputado
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Carlos Sampaio, com vistas a alterar o Código Eleitoral; ambos criando crimes para a prática
de fake News. (Queiroz Correa. 2019, s/nº).
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Nesse contexto, foi proposto também o Projeto de Lei nº 2630/2020, popularmente
conhecido como Projeto de Lei das Fake News, que almeja à criação de legislação capaz
de regular a liberdade de expressão no ambiente virtual, evitando a propagação de notícias
fraudulentas.
Nessa perspectiva, diante da crescente propagação de notícias inverídicas, percebese a necessidade de se avaliar os efeitos das políticas públicas voltadas as fake News, no
Brasil.
Portanto, indaga-se: As propostas penais para combater a criação e
compartilhamento de “fake News”, por si só, seriam suficientes tendo em vista os
posicionamentos doutrinários em perspectiva qualitativa dos argumentos?
Então, o objetivo geral da presente pesquisa é avaliar os efeitos das políticas
públicas voltadas as propostas penais para combate a criação e compartilhamento de “fake
news”, bem como definir e entender a desinformação (Fake News) assim como a sua
relação dogmática com o ordenamento jurídico brasileiro.
Para tanto, foram delineados os seguintes objetivos específicos: Demonstrar a
tipologia das Fake News; explicar a possível criminalização e os meios legais de
enfrentamento.
Parte-se da hipótese de que a falta de entendimento básico de política, economia,
sociedades e seus funcionamentos pode fazer com que milhares de cidadãos apostem na
veracidade de notícias fantasiosas.

Assim, para viabilizar o teste da hipótese, realiza-se uma pesquisa de finalidade
básica estratégica, objetivo descritivo e exploratório, sob uma abordagem qualitativa e
método dedutivo. Será, ainda, adotada a seguinte técnica de pesquisa neste projeto:
documentação indireta – com observação sistemática, abrangendo a pesquisa bibliográfica
de fontes primárias e secundárias (doutrinas em geral, artigos científicos, dissertações de
mestrado, teses de doutorado, etc.), além de documentação oficial (projetos de lei,
mensagens, leis, decretos, súmulas, acórdãos, decisões, etc.).
Na primeira seção, são tratados os impactos das fake news na ordem jurídica, bem
como as tipologias das Fake News, que se caracterizam como: Manipulação do Conteúdo,
Conteúdo Fabricado, Falsa Conexão, Falso Contexto, Conteúdo Enganoso, Sátira ou
Paródia e Conteúdo Impostor.
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Na segunda seção, realiza-se uma listagem das principais iniciativas do Poder
Executivo, indicando os mecanismos para o combate às notícias falsas.
Ao final, conclui-se que os objetivos são atendidos e a pesquisa resta respondida
com a confirmação da hipótese, indicando que se faz necessária a adoção de uma nova e
distinta estratégia para a tentativa de equacionar o problema da propagação de notícias
falsas no Brasil.
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2. CONCEITO DE FAKE NEWS
Atualmente o termo “fake News” tem sido muito mencionado nos meios físicos e
digitais. Segundo o dicionário de Cambridge “fake News” indica histórias falsas que, ao
manterem a aparência de notícias jornalísticas, são disseminadas pela internet (ou por
outras mídias), sendo geralmente criadas para influenciar posições políticas, ou como
piadas. (Cambridge dictionary,s/nº).
A divulgação de notícias falsas ou mentirosas é um fenômeno conhecido
internacionalmente como “fake News” e pode ser conceituado como a disseminação, por
qualquer meio de comunicação, de notícias sabidamente falsas com o intuito de atrair a
atenção para desinformar ou obter vantagem política ou econômica. (BRAGA,2018, p.205).
O professor titular na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo
(ECA/USP), Eugênio Bucci, em entrevista ao jornal “O Povo”, afirma que as fakes news não
são simples notícias falsas, mas sim, notícias fraudulentas, pois sua finalidade é a de
enganar o leitor: “A primeira coisa é separar melhor a ideia por trás desse conceito de fake
news. As fakes news não são apenas notícias falsa, pois notícias falsas aparecem também
na imprensa convencional, desde que ela existe.
Há erros de informação, imprecisões, distorções de enfoque que, muitas vezes, não
correspondem aos fatos e que são publicados como notícias normais na imprensa
convencional. Nós estamos diante de um fenômeno diferente, que poderia ser traduzido
em português, com mais precisão, como sugere o professor Carlos Eduardo Lins da Silva,
como notícia fraudulenta. (...). Isso quer dizer que a expressão fake news designa uma
notícia fabricada com má intenção, que se vale do aspecto de uma notícia jornalística com
o propósito de enganar o público. É muito diferente, portanto, de um erro jornalístico,
coisas que acontecem todo dia. Uma boa redação jornalística quando comete um erro, ela
procura se corrigir”. (BUCCI,2019, s/nº).
2.1 O IMPACTO DAS FAKE NEWS NA ORDEM JURÍDICA E O INQUÉRITO DAS FAKES NEWS

Diante do impacto das fake News, é necessária uma convenção global para regular a
circulação de notícias na internet e a eventual responsabilização por excessos, assim
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preceitua o jornalista e ativista Leonardo Sakamoto, da ONG Repórter Brasil e Blogueiro da
UOL. (ICTOR, 2017, s/nº).
Dias Toffoli declarou que as fakes News são objeto de preocupação no mundo todo.
Ele mencionou a ilustração de um jornal norte-americano de 1894 que já fazia menção às
notícias falsas e comentou dados de uma pesquisa recente sobre o problema. “O estudo
descobriu que as notícias falsas têm 70% mais chance de serem retuitadas do que as
notícias verdadeiras. É nesse contexto que se inserem as fakes News, ou notícias
fraudulentas, uma expressão que melhor define a prática.” Distorcer decisões judiciárias,
segundo Dias Toffoli, pode prejudicar a vida de muitas pessoas, além de colocar em risco
as instituições, desestabilizando toda a sociedade. Entre as autoridades que prestigiaram
o lançamento do painel estava o corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto
Martins. (JUS BRASIL,2019, s/nº).
Ainda acerca do tema fake News, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF),
Dias Toffoli, abriu inquérito com o objetivo de investigar a existência de notícias falsas, bem
como ofensas e ameaças que “atingem a honorabilidade e a segurança” da Corte, de seus
membros e de familiares. Tal investigação ficou conhecida como “inquérito das fakes
News”.
A investigação já permitiu a Alexandre de Moraes tomar as mais diversas decisões,
inclusive a retirada temporária do ar de uma reportagem com conteúdo negativo sobre
Toffoli do site da revista Crusoé no ano passado, o que foi considerado censura até por
outros integrantes do STF. Em meio às críticas de que o inquérito seria autoritário e
inconstitucional, Fachin considerou que a investigação é legal porque, para o ministro,
houve omissão de órgãos de controle (como Ministério Público e Polícia Federal) na
apuração de ameaças à Corte. Ele, no entanto, estabeleceu quatro restrições ao
funcionamento do inquérito para que seja considerado legal. Segundo o ministro, é
obrigatório que a investigação seja acompanhada pelo Ministério Público. Além disso, as
defesas dos investigados devem ter amplo acesso às provas produzidas na investigação,
conforme prevê a Súmula Vinculante 14 do STF.
A terceira restrição determinada por Fachin é que o inquérito só pode investigar
manifestações que, "denotando risco efetivo à independência do Poder Judiciário, pela via
da ameaça aos membros do Supremo Tribunal Federal e a seus familiares, atentem, assim,
contra os Poderes instituídos, contra o Estado de Direito e contra a democracia".
A quarta restrição estabelecida pelo ministro é que o inquérito "observe a proteção da
liberdade de expressão e de imprensa, nos termos da Constituição". Segundo ele, para que
isso ocorra, devem ser excluídas do escopo do inquérito "matérias jornalísticas e
postagens, compartilhamentos ou outras manifestações, inclusive pessoais, da internet,
feitas anonimamente ou não, desde que não integre esquemas de financiamento e
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divulgação em massa nas redes sociais". Em seu voto, Fachin destacou a importância da
liberdade de expressão, mas disse que ela não abarca ameaças ao Poder Judiciário, ao
Congresso e pedidos por ditadura. (BBC NEWS BRASIL,2020, s/nº)
2.2 OS PROJETOS DE LEI QUE VERSAM SOBRE O ASSUNTO
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O ordenamento jurídico brasileiro detinha com a Lei de Imprensa (Lei nº5.250/67),
instrumentos capazes de proteger a população contra tais inverdades. Ocorre que, após o
Supremo Tribunal Federal decidir pelo não recepcionamento de tal norma pela
Constituição Federal, houve-se assim, uma lacuna na lei, no que diz respeito a veiculação
de notícias inverídicas, das quais não são punidas legalmente, com exceção aos direitos
civis que muitas vezes são afetados.
Precisamente em seu artigo 16, a referida Lei criminalizava a conduta de “publicar
ou divulgar notícias falsas ou fatos verdadeiros truncados ou deturpados, que provoquem:
I – perturbação da ordem pública ou alarma social; II – desconfiança no sistema bancário
ou abalo de crédito de instituição financeira ou de qualquer empresa, pessoa física ou
jurídica; III – prejuízo ao crédito da União, do Estado, do Distrito Federal ou do Município;
IV – sensível perturbação na cotação das mercadorias e dos títulos imobiliários no mercado
financeiro. Pena: De 1 (um) a 6 (seis) meses de detenção, quando se tratar do autor do
escrito ou transmissão incriminada, e multa de 5 (cinco) a 10 (dez) salários-mínimos da
região. (...)”.
Hodiernamente, com a edição da Lei n.º 12.965/14, surgiu o Marco Civil da Internet,
que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil.
Ainda no ano de 2017, o Senador Ciro Nogueira (PP/PI) apresentou Projeto de Lei do
Senado. Nº 473, de 2017, que altera o Decreto- Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940,
para tipificar o crime de divulgação de notícia falsa para acrescentar ao Código Penal o
artigo 287-A, com a seguinte proposta de redação:
“Divulgação de notícia falsa Art. 287-A – Divulgar notícia que sabe ser falsa e que
possa distorcer, alterar ou corromper a verdade sobre informações relacionadas à saúde, à
segurança pública, à economia nacional, ao processo eleitoral ou que afetem interesse
público relevante. Pena – detenção, de seis meses a dois anos, e multa, se o fato não
constitui crime mais grave. § 1º Se o agente pratica a conduta prevista no caput valendose da internet ou de outro meio que facilite a divulgação da notícia falsa: Pena – reclusão,
de um a três anos, e multa, se o fato não constitui crime mais grave. § 2º A pena aumentase de um a dois terços, se o agente divulga a notícia falsa visando a obtenção de vantagem
para si ou para outrem.”
Na justificação do Projeto, o Senador diz que certas situações, que não configuram
diretamente um crime contra a honra, não são contempladas com previsão na lei penal,
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sendo necessário, então, criminalizar a conduta de divulgação de notícia falsa em que a
vítima é a sociedade como um todo, agravando-se a pena justamente nas hipóteses em
que a divulgação é feita via internet (pela potencialidade lesiva) e quando o agente vise a
obtenção de vantagem. (Carvalho, Kanffer. 2019, s/nº).
Dados apontam que, somente no ano de 2018, ao menos quatro propostas
legislativas foram apresentadas ao Senado Federal com o intuito de alterar o Código Penal
e incluir uma nova tipificação para quem publica, produz ou compartilha fake News. Dentre
as propostas, vale citar as seguintes: o Projeto de Lei 9.554/2018, de autoria do Deputado
Pompoe de Mattos, visando alterar o código Penal; e o Projeto de Lei 9.626/2018, de
autoria do Deputado Carlos Sampaio, com vistas a alterar o Código Eleitoral; ambos
criando crimes para a prática de fake News. (Queiroz Correa. 2019, s/nº).
O Projeto de Lei nº 2.630/2020, que cria a Lei Brasileira de Liberdade,
Responsabilidade e Transparência na Internet. De autoria do Senador Alessandro Vieira, o
texto aprovado no Senado Federal, em junho do corrente ano, é o substitutivo apresentado
pelo Relator, Senador Ângelo Coronel. E, como era de se esperar, os debates no Congresso
Nacional são acirrados, pois enquanto alguns defendem a importância de se fortalecer a
democracia, com a redução da desinformação, outros vislumbram problemas como a
censura. (Raoni Penagi. 2020, s/nº).
De acordo com Rodas (2020), o Projeto de Lei em comento clama maior discussão
com a sociedade, pois o texto aprovado pelo Senado Federal, e que seguiu para a Câmara
dos Deputados, pode estimular a censura e definições arbitrárias do que vem a ser
considerado notícias falsas.
Ainda segundo o autor, não há sequer consenso, dentre os estudiosos do tema,
quanto ao conceito de “desinformação” e, por conseguinte, do que será reconhecido como
fake news. Logo, a ampla liberdade na definição de conceitos centrais pode levar, segundo
Rodas (2020), a arbitrariedades.
Não se pode ignorar, porém, que o foco principal do projeto é a punição daqueles
que se valem de perfis falsos para emitir opiniões em detrimento do direito à honra, à
imagem, à privacidade, dentre outros direitos da personalidade (BRASIL, 2020).
Contudo, como relatado pela o Senador Alessandro Vieira, autor da Emenda
Substitutiva, como já dito, a desinformação, na atualidade, é um inimigo comum, ou seja,
do Estado e da sociedade, e ataca autoridades, governantes e também a imprensa (BRASIL,
2020). Logo, há o reconhecimento de que os meios de comunicação exercem importante
papel na difusão de informações e, por isso, não podem difundir notícias falsas. (Raoni
Penagi. 2020, s/nº).
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Resta evidente, portanto, que muito ainda precisa ser debatido, principalmente
porque eventuais medidas legislativas para obstar a difusão de notícias falsas não pode
mitigar a liberdade de expressão em suas diversas modalidades, alcançando. (Raoni Penagi.
2020, s/nº).
2.3 O TRATAMENTO JURISPRUDENCIAL DAS FAKE NEWS
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Quando a divulgação de notícias falsas, por qualquer meio, viola direitos da
personalidade, a exemplo da honra, vida privada, nome, dentre outros, não pode ser
concebida como liberdade de expressão, mas sim como prática ilícita, capaz de gerar a
responsabilização daquele que a divulgou. A problemática da responsabilização do agente
que divulgou fake news já foi enfrentada, em mais de uma oportunidade, pelos Tribunais
Superiores, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça. Trata-se de recurso em habeas
corpus nº 111.883-PA, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas. (Raoni Penagi. 2020, s/nº).
Impetrado por Glaucia Rodrigues Brasil Oliveira, em desfavor do Ministério Público do
Estado do Pará, a recorrente aduz, em apertada síntese, a ilegitimidade ativa do Ministério
Público para propositura da ação penal e a decadência do direito de representação, já que
transcorreu o prazo de sete meses entre o oferecimento da denúncia e a ocorrência dos
fatos. E, ainda, suscitou inépcia da denúncia e ausência de justa causa, pleiteando o
trancamento da ação penal (BRASIL, 2019). (Raoni Penagi. 2020, s/nº).
A recorrente foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, 138, 139 e
140, todos do Código Penal, por integrar associação criminosa cujo objetivo era a
divulgação, em redes sociais, de notícias falsas, em detrimento da honra de políticos e
autoridades do município de Tucuruí-PA, tidos como adversários políticos (BRASIL, 2019).
(Raoni Penagi. 2020, s/nº).
Contudo, há de se ressaltar que a discussão, no âmbito do STJ, no caso em comento,
foram quatro a presença ou não de elementos a justificar a ação penal, já que se trata,
repita-se, de recurso em habeas corpus objetivando o trancamento da ação pena. Nesse
contexto é que o órgão julgador reconheceu a presença de elementos justificadores da
persecução penal, negando provimento ao recurso ao argumento de que não restou
demonstrada ilegalidade a permitir a intervenção da Corte (BRASIL, 2019). (Raoni Penagi.
2020, s/nº).
Na seara civil, por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do agravo em
recurso especial nº 1.604.554-SP, de relatoria do Ministro João Otávio de Noronha,
conheceu do agravo sem, contudo, conhecer do recurso especial, mantendo a decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em apelação interposta por
Francisco das Chagas Francilino, contra decisão que não admitiu o recurso especial (BRASIL,
2019). (Raoni Penagi. 2020, s/nº).
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O recorrente buscou a reforma da decisão que deixou de condenar os recorridos à
reparação civil de danos de natureza extrapatrimonial por divulgar, em vídeos do Youtube,
conteúdo prejudicial à imagem do autor, candidato à reeleição em sua cidade, para o cargo
de vereador (BRASIL, 2019). (Raoni Penagi. 2020, s/nº).
Merece especial atenção, ainda, o julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental nº 572-DF. Trata-se de ação ainda em curso, proposto pelo Partido Político
Rede Sustentabilidade, em trâmite no Supremo Tribunal Federal. De relatoria do Ministro
Edson Fachin, foi analisada, até o presente momento, a medida cautelar. (Raoni Penagi.
2020, s/nº).
Cumpre esclarecer que a ADPF em comento busca a declaração da
inconstitucionalidade da Portaria GP nº 69, de 14 de março de 2019, que ocasionou a
abertura do Inquérito nº 4781, editada pelo Ministro Dias Toffoli, à época Presidente do
STF, cujo objetivo é a investigação de notícias falsas, denunciações caluniosas, ameaças e
infrações como calúnia, injúria e difamação, divulgadas contra integrantes da mais alta
Corte e que, por isso, ultrapassam os limites da expressão de opinião. Busca, portanto,
através do referido Inquérito, apurar a responsabilização penal de fatos não delimitados e
contra pessoas a serem investigadas, motivo pelo qual seria a Portaria inconstitucional
(BRASIL, 2020). (Raoni Penagi. 2020, s/nº).
Em seu voto o Ministro Ricardo Lewandowski, ao analisar a medida cautelar, conheceu
da ADPF, apesar das preliminares tecidas pela Advocacia Geral da União. E, considerando
a convolação da análise da medida cautelar em julgamento de mérito, se pronunciou pela
improcedente cia total do pedido, por entender que a Portaria editada pelo Presidente do
STF não viola os preceitos constitucionais, já que não foi instituído um juízo de exceção,
pois apurado os fatos será então instaurada a ação penal junto ao juízo competente
(BRASIL, 2020). (Raoni Penagi. 2020, s/nº).
Outrossim, ressaltou o Ministro que o objeto da investigação não é aleatório ou
genérico, pois versa sobre fatos certos, delimitados, o que, somado à responsabilidade que
detém o Presidente do STF, na defesa da instituição e dos seus integrantes, principalmente
no que tange o bom nome, a honorabilidade dos servidores e seus familiares, mas também
a segurança destes, e considerando as consequências danosas das fake news, justifica a
atuação do Poder Judiciário na responsabilização dos responsáveis (BRASIL, 2020). (Raoni
Penagi. 2020, s/nº).
Semelhante posicionamento adotou o Ministro Dias Toffoli, ao analisar a medida
cautelar. E, acompanhando o posicionamento do Ministro Relator, Edson Fachin,
manifestou-se pela improcedência integral da ação, por entender que apurar os vestígios
dos ilícitos praticados, por meio da difusão de fake news, é motivação suficiente para a
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tramitação do inquérito em sigilo, o que não viola princípios constitucionais, mas preserva
principalmente a mais alta Corte do país (BRASIL, 2020). (Raoni Penagi. 2020, s/nº).
3. O DESAFIO DO COMBATE AS FAKE NEWS
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Grande parte da dificuldade no combate as fake News, está relacionado a enorme
velocidade com a qual se espalham e seu raio de alcance. Um estudo realizado pelo MIT
(Massachusetts Institute of Technology), uma renomada universidade norte americana,
analisou aproximadamente 126 mil notícias que foram divulgadas na rede social Twitter
entre os anos de 2006 e 2017. A conclusão a que chegaram é de as fake news tem uma
chance até 70% maior de ser compartilhada do que uma notícia verdadeira.
Segundo os pesquisadores, este fenômeno se deve ao fato de que as notícias falsas,
além de possuírem títulos chamativos, construídos de forma a despertar a curiosidade no
leitor, por não estarem limitadas pela verdade, essas publicações trazem mais novidades
que as verdadeiras, despertando assim maior interesse por um público havido por notícias.
Em uma tentativa de amenizar os efeitos que as fake news poderiam ter no Brasil,
empresários da comunicação criaram iniciativas visando desmentir os boatos de maior
circulação no pais. Iniciativas como o “Fato ou Fake” da globo, que reúne oito empresas de
comunicação diferentes e o “Comprova”, grupo que reúne vinte e quatro diferentes
veículos de comunicação, entre eles nomes como Band, SBT, Veja, UOL, entre outros, se
propõe a encontrar a verdade por trás das notícias. (Lincoln. 2018.nº31).
3.1 ANÁLISE DO LIMITE CONSTITUCIONAL DO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE
EXPRESSÃO EM RELAÇÃO AS FAKES NEWS
É incontestável o direito à liberdade de expressão, e de seu papel na manutenção
de uma sociedade democrática, entretanto, com o direito de informar nasce o direito da
população de ser informado ou o direito à informação verdadeira. Dessa forma, ao fazer
uso do direito de informar, um direito este derivado do direito a liberdade de expressão,
surge o dever de prestar a informação verdadeira, baseada em fatos e completa, de forma
que não tenha seu sentido modificado pelo propagador da notícia.
Desta forma, uma vez que a função original do meio de comunicação, de propagar
a notícia e informar a população dos fatos que ocorrem no mundo a sua volta, é perdida,
ocorre uma violação ao direito da população de receber a informação verdadeira.
Para Rodrigues Júnior (2009, p. 62 apud LAFER,1988, p. 241): O direito de ser
informado “é precipuamente uma liberdade democrática, destinada a permitir uma
adequada, autônoma, e igualitária participação dos indivíduos na esfera pública”.
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Tendo em vista a importância do direito de ser informado, torna-se evidente a
necessidade de se resguardar este direito, não podendo escudar-se nos dispositivos
constitucionais aqueles que visam deturpar o fluxo de informações. Uma vez que, apesar
de preservar os princípios da liberdade de expressão e de informação, á Carta Magna busca
proteger também o direito à informação verdadeira, que é dirigido a todos os cidadãos. A
respeito deste tema, discorre o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Moraes (2003, p.
548):
O direito de receber informações verdadeiras é um direito de
liberdade e caracteriza-se essencialmente por estar dirigido a todos
os cidadãos, independentemente de raça, credo ou convicção
político-filosófica, com a finalidade de fornecimento de subsídios
para a formação de convicções relativas a assuntos públicos. A
proteção constitucional às informações verdadeiras também engloba
aquelas eventualmente errôneas ou não comprovadas em juízo,
desde que não tenha havido comprovada negligência ou má-fé por
parte do informador. A Constituição Federal não protege as
informações levianamente não verificadas ou astuciosas e
propositadamente errôneas, transmitidas com total desrespeito à
verdade, pois as liberdades públicas não podem prestar-se à tutela
de condutas ilícitas.
Desta forma, o dever da verdade se atrela ao dever de cuidado, uma vez que este
tem a obrigação de buscar fontes confiáveis, se ater aos fatos e não a boatos. O dever da
verdade seria o norte que guia o comunicador, levando-o a cercar-se de todas as
diligências possíveis para que a notícia veiculada seja o mais próxima da realidade dos
fatos noticiados. (Lincoln. 2018.nº22)

3.2 A NECESSIDADE DA CRIAÇÃO DE NOVOS MECANISMOS PARA O
COMBATE ÀS NOTÍCIAS FALSAS.
O combate às fake news vai muito além dos esforços para informar o público em
relação a verdade sobre o que foi noticiado, uma vez que o impacto das correções não é
tão grande quanto se imaginava.
Somado a isso existe ainda o fato de que a correção de uma fake News demanda
mais trabalho e tempo do que a sua criação, uma vez que é necessário a apuração e
investigação dos fatos para se alcançar a verdade, enquanto que uma só pessoa pode criar
várias notícias falsas em apenas um dia. Ressaltando a necessidade da criação de novos
mecanismos para o combate a essa prática nociva. (Lincoln. 2018.nº34)
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Em 6/02/2018, ao tomar posse como Presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o
Ministro Luiz Fux deixou claro que um dos pilares em que escorar-se-ia sua presidência
seria o combate às notícias falsas, evidenciando, em seu discurso, que “candidatos
preferem destruir a honra alheia através de notícias falsas por meio de redes sociais, em
vez de revelar as próprias aptidões e qualidades” (Ferraz Paloni. 2018, s/nº).
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Evidenciando a importância do tema e o potencial impacto nas eleições vindouras,
o Ministro disse ainda que criará uma força tarefa de inteligência e de ação, composta por
agências de inteligência governamental e das Forças Armadas, especialistas nacionais e
internacionais, bem como principais empresas de mídias sociais, coadjuvados pelo
Ministério Público e pela Polícia Federal, sempre respeitada a liberdade de informação dos
eleitores.
O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha participou em 11 de junho
de 2019, do lançamento do Painel Multissetorial de Checagem de Informações e Combate
a notícias falsas, no STF. O objetivo do evento era alertar os leitores e internautas sobre os
perigos do compartilhamento de informações duvidosas, bem como orientar sobre como
verificar a veracidade das notícias que recebem. A iniciativa se uniu a campanha
“#FAKENEWSNÂO, lançada pelo CNJ em parceira com o STF. A desinformação é a utilização
de técnicas de comunicação e informação para induzir a erro ou dar uma falsa imagem da
realidade mediante a supressão ou ocultação de informações, minimização de sua
importância ou modificação do seu sentido. Tem como principal objetivo influenciar a
opinião pública de maneira a proteger os interesses privados.
Há no ordenamento jurídico pátrio dois grupos de instrumentos processuais
disponíveis ao combate à disseminação de fake News, sendo aqui chamados de ordinários
aqueles contidos no Código de Processo Civil e especiais aqueles que dizem respeito à
legislação eleitoral.
O Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 300 e seguintes, as hipóteses
e requisitos da tutela de urgência. A Lei que estabeleceu o Marco Civil da Internet no Brasil
ratificou expressamente a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, precisamente
em seu §4.º, artigo 19, que prescreveu: “O juiz, inclusive no procedimento previsto no § 3º
, poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial,
existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na
disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de
verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil
reparação.” Com efeito, o legislador foi muito feliz ao determinar que seja considerado o
interesse da coletividade na disponibilização de determinado conteúdo na Internet. Tal
conceito jurídico indeterminado, a ser integrado pelo juiz, no caso concreto permitirá a
avaliação do que é e venha a ser ilícito, segundo critérios cronológicos.
189

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Daí o porquê de, conquanto o Marco Civil não tenha feito alusão expressa à criação
e disseminação de fake News, a norma em comento oferece, de maneira suficiente, e ao
menos por ora, suporte legal para o combate a essa prática. Nesse sentido, parece evidente
que o pedido deverá ser específico em relação à notícia falsa propriamente dita, e não ao
seu veículo. Não por outro motivo, o TSE, ao editar a Resolução n.º 23.547 (Instrução n.º
0604340-36.2017.6.00.000, que dispõe sobre representações, reclamações e pedidos de
resposta previstos na Lei n.º 9.504/1997 para as eleições de 2018), impôs que a Inicial seja
instruída com cópia eletrônica de matéria ofensiva e a perfeita identificação de seu
endereço na Internet (URL) (art. 15, inciso IV, alínea “b”).
4. CONCLUSÃO
Buscou-se, ao longo do presente artigo científico, compreender a temática fake
news e a proteção aos direitos sociais, que restam afrontados no que tange a propagação
de notícias inverídicas nos meios digitais e mais que isso, a violação aos direitos
fundamentais assegurados na Constituição Federal de 1988, no que tange ao direito de
liberdade de expressão que também poderá ser atingido quando se trata acerca do tema.
Constatou-se, ainda, que a propagação de notícias inverídicas se dá principalmente
pela facilidade de acesso a diversas informações na internet, aliado ao uso exagerado dos
meios digitais de interação e ao estarrecedor meio de propagandas, o que acabam, muitas
vezes, elevando o compartilhamento de notícias falsas e causando sérios danos à
sociedade em geral.
Logo, se é assegurada a liberdade de expressão a todos os cidadãos, conforme os
incisos IV e IX do artigo 5º da consagrada Constituição Federal, a manifestação de
pensamento jamais poderá ser instrumento de desinformação para os demais nos meios
virtuais.

E mais que isso, diante da evolução tecnológica, onde a utilização das redes sociais
estão cada vez mais constantes pelas pessoas, tais plataformas possuem papel primordial
na interação social, econômica e política e não devem servir de palco para disseminação
de fake News.
Como restou demonstrado ao longo do trabalho, cada vez mais os indivíduos
tentam buscar, junto ao Poder Judiciário, a responsabilização daqueles que são os
responsáveis pelas fake news. Contudo, não há, no Brasil, uma norma específica, a
regulamentar a questão. Invoca-se, para tanto, alguns diplomas legais, no âmbito do
direito cível e penal que podem ser aplicados de forma genérica, mas que não tratam
especificamente acerca do crime de fake News.
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Hodiernamente, apesar de não existir uma legislação brasileira específica que
aborde essa temática, são muitos os projetos de Lei que buscam tornar-se essa conduta
criminosa. Nesse contexto, ganha destaque o projeto de Lei do Senado, nº 2.630/2020,
popularmente conhecido como Projeto de Lei das Fake News, que almeja à criação de
legislação capaz de regular a liberdade de expressão no ambiente virtual, evitando a
propagação de notícias fraudulentas. Aprovado no Senado Federal em junho do corrente
ano e em tramitação na Câmara dos Deputados.
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Dessa forma, resta evidente os malefícios das fake news e a necessidade de se
estabelecerem mecanismos para o seu enfrentamento, que vai de encontro ao princípio da
liberdade de expressão, conquista da humanidade que não se coaduna com a divulgação
de informações inverídicas, que comprometem a democracia e corrobora para a
desinformação da sociedade.
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TESTAMENTO: UMA ANÁLISE DA REGULAMENTAÇÃO LEGAL DOS TESTAMENTOS
ORDINÁRIOS NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO.
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RESUMO: Pode-se entender que o testamento é um documento particular digitado ou
hológrafo, que dispõe do ato por escrito de última vontade do testador, em língua
portuguesa ou estrangeira, lido na presença de testemunhas, cuja quantidade de pessoas
a testemunhar dependerá do tipo de testamento escolhido, que o anuirão, com a
obrigação de depois da morte do testador, confirmar a sua veracidade. Assim, evitando
longas disputas judiciais. O objetivo desse trabalho é analisar a regulamentação legal dos
testamentos ordinários no Ordenamento Jurídico Brasileiro, delimitando-se a explicar a
evolução histórica do testamento, entendendo o testamento e o ordenamento jurídico
brasileiro e finalmente demonstrando as formas de testamento. Para tanto foi escolhido o
método dedutivo, juntamente com a pesquisa qualitativa e bibliográfica, para
desenvolvimento deste estudo. Chegando às principais conclusões: de que houve uma
evolução histórica sobre o testamento e que no ordenamento jurídico brasileiro existem
duas formas de sucessão: inter vivos e causa mortis. Ainda, o testamento possui
características inerentes ao mesmo, requerendo formalidades essenciais prescritas em Lei.
Embora existam formas diversas de testamento, como testamento público, cerrado e
particular (testamentos ordinários ou comuns), e os testamentos especiais (de utilização
mais restrita): marítimo, aeronáutico e militar (arts.1.862 e 1.886 e incisos), abordou-se
apenas os testamentos de ordem comum e ou ordinário.
Palavras-Chave: Testamento. Regulamentação Legal. Ordenamento Jurídico.
ABSTRACT: It can be understood that the will is a private typed or holographic document,
which has the testator's written act of last will, in Portuguese or foreign, read in the
presence of witnesses, whose number of people to testify will depend on the type of will
chosen, that they will agree, with the obligation of, after the death of the testator, to
confirm its veracity. Thus, avoiding lengthy legal disputes. The objective of this work is to
analyze the legal regulation of ordinary wills in the Brazilian Legal System, delimiting itself
to explain the historical evolution of the will, understanding the will and the Brazilian legal
system and finally demonstrating the forms of will. Therefore, the deductive method was
chosen, along with qualitative and bibliographical research, for the development of this
194

www.conteudojuridico.com.br

study. Coming to the main conclusions: that there was a historical evolution on the will and
that in the Brazilian legal system there are two forms of succession: inter vivos and causa
mortis. Still, the will has characteristics inherent to it, requiring essential formalities
prescribed by law. Although there are different forms of will, such as public, closed and
private wills (ordinary or common wills), and special wills (of more restricted use): maritime
, aeronautical and military (articles 1,862 and 1,886 and items), only common and or
ordinary wills were addressed.
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1 INTRODUÇÃO
O tema que envolve o presente trabalho é testamento, que se pode entender como
uma manifestação da vontade pelo qual um indivíduo demostra, para depois da morte,
como ele quer que em todo ou uma parte de seus bens sejam monitorados. O testamento
pode ser chamado de ato de última vontade, pelo fato de sua aplicabilidade acontecer
após a morte do indivíduo testador (DE PAULA, 2019, p.01; OLIVEIRA, 2020, p.01).

Na antiguidade esse documento não era popular no meio social e nem possuía
legislação positivada sobre o mesmo. Muitas pessoas, por superstições, achavam que ao
realizarem o ato testamentário faria com que ocorresse a antecipação da sua morte
(MENAH, 2014, p.01).
Atualmente, é possível identificar um aumento na prática da criação de testamentos.
O fato de que o consumo diário de produtos de todos os tipos vem crescendo
absurdamente, ocorrendo um acúmulo de bens, faz com que muitas pessoas se preocupem
com o que ocorrerá após a sua morte, com conflitos familiares que podem ocorrer (LOPES,
2020, p.01).

Também se podem constatar no Código Civil atual artigos com previsão legal de
ação testamentaria, que busca cumprir a vontade do testador. Nesse direito positivado
ocorre um meio de intercalação entre a história do testador e com os tipos de testamentos
que podem ser realizados, dando certa ênfase no testamento público e sua aplicabilidade
(SHIKICIMA, 2017, p.01).
Vale lembrar que, o Direito Sucessório, que é encontrado no Código Civil de 2002,
prevê a sucessão hereditária, que será encontrada na abertura da sucessão e pode ser de
dois tipos, qual seja: sucessão legítima e sucessão testamentária (FONTANETTI, 2014, p.01).
Nesse contexto, percebe-se a necessidade de um entendimento maior sobre os tipos de
testamentos e seus efeitos na sociedade brasileira, assim, questiona-se: “quais as
exigências impostas pelo ordenamento jurídico para a legalização dos testamentos
ordinários?”
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É importante comentar que o ordenamento jurídico tem tipos variados de
testamentos, como por exemplo, os testamentos ordinários e os tradicionais. São três os
ordinários, sendo eles, o Testamento Público, Testamento Cerrado e o Testamento
Particular. Entretanto, há a existência também de testamentos excepcionais que são os
especiais, o marítimo, aeronáutico e o militar (SGOBBI, 2018, p.01).
No código civil de 2002 há os requisitos primordiais para o testamento público no
artigo 1.864. No mesmo código há a descrição do Testamento Cerrado, encabeçado no
artigo 1.868, onde também tipifica os essenciais requisitos que necessitam ser observados.
Além de outros, na letra da lei no ordenamento jurídico que possuem sua aplicabilidade
relatada (BRASIL, 2002, p.01).
O testamento é ato solene do direito privado. Sendo assim, para que ocorra a
validação e tenha eficácia de negócio jurídico, se faz necessário que sejam obedecidas as
formalidades descritas na Lei, para cada tipo de testamento relatado com circunstâncias
características. A solenidade existente nas formas, que se exteriorizam perante
testemunhas, constitui a garantia extrínseca do ato. (VENOSA, 2014, p.01).
Resolve-se fazer um artigo deste teor devido a promoção do conhecimento técnico
sobre os principais regramentos dos testamentos, tendo como um foco maior os
testamentos de ordem comum e ou ordinários, assim como a sua relevância jurídica e
histórica. E se tratando do âmbito social, o estudo desse tema possui relevância pelo fato
de que permitirá ao leitor ter um aprofundamento no entendimento sobre os tipos de
testamentários e sua aplicabilidade, em caso de que o mesmo tenha interesse em vir a
praticar, ou seja, elaborar seu testamento, tendo em vista que no Brasil ainda não é uma
prática muito forte.
Além de que, o tema traz certa reflexão sobre o poder que o testamento
proporciona ao autor da herança no instante em que o mesmo pretende privilegiar alguém
com seus bens após sua morte. E por outro lado, explicar como não ocorrer que seus bens
sejam destinados a quem o autor testamentário não estima.
Explicando a evolução histórica do Testamento, assim como fazendo entender o
testamento e o ordenamento jurídico brasileiro e ainda demonstrando as formas de
testamento se chegou ao objetivo geral deste que é analisar os Testamentos ordinários no
Direito Brasileiro.
2 DESENVOLVIMENTO
2.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TESTAMENTO.
Pode-se entender o testamento como uma manifestação de vontade, um meio de
expor aquilo que é desejado que seja realizado após a morte. Que será realizado de
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maneira solene e só possui validade após a morte. Embora haja diversos doutrinadores
cuja essência do conceito permanece, sendo o testamento o meio por onde a pessoa
dispõe seus bens e relata qual será o rumo a ser tomado das relações que envolvem os
bens e terceiros (NEVES, 2015, p.01).
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O que as pesquisas revelam é que não há exatamente um marco que se possa dizer
que houve o nascimento do direito testamentário. Alguns estudiosos afirmam que sua
origem se encontra nas civilizações egípcias e babilônicas. Outros falam a respeito da
origem na Grécia Antiga e depois Roma, na qual começou a se aproximar o formato de
testamento que encontramos hoje (PINHEIRO, 2021, p.01; REHDER, 2014, p.01)
Neste sentido, revela-se que o princípio do testamento como realizado hoje,
aconteceu primeiramente na Roma Antiga, como da mesma forma a sucessão grega
utilizava-se da maneira com ou sem testamento. No entanto, para os gregos só se
admitiam os formatos testados na falta de filhos, sendo esse o motivo de Venosa certificar
que a propriedade e o culto familiar caminhavam lado a lado (VENOSA, 2014).
Na idade média a prática testamentaria sofria uma forte influência política, pelo fato
de que naquela época a Igreja Católica era a principal instituição de poder, possuindo
extensas terras e com fácil acesso as altas esferas de poder (PINHEIRO, 2021, p.01). Alguns
entendem que a proibição do casamento aos padres na época se dava pelo fato da
sucessão dos bens que a igreja possuía. Caso esses gerassem herdeiros o poder econômico
da igreja iria diminuir e consequentemente seu poder político também (DE PAULA, 2019,
p.01).
Já o testamento na Grécia começou a aparecer depois da Guerra de Peloponeso e
da reforma de Sólon. Lá, o testamento teve base na instituição da propriedade privada pelo
fato de que se um bem for para todos, em um uso, não haveria como ter uma discussão
sobre sucessão. Através de várias modificações o testamento em Roma evoluiu para certas
características que são possíveis reconhecer hoje em dia. No direito clássico havia duas
formas de testamento, o testamento comicial e o testamento Procintu (MENAH, 2015,
p.01).
O testamento comicial tinha um cunho aristocrático e era feito diante das
assembleias convocadas, possuindo um caráter pacifico. Os plebeus não possuíam acesso
a esse tipo de testamento, era exclusivamente dos nobres. Certo tempo depois surgiu um
testamento para os plebeus que se chamava per aes et libram, que acontecia por meio de
uma venda falsa a pessoa que “comprava” – ou seja, que herdava – a herança (ROMANO,
2018, p.01).
Por outro lado, quando se fala do testamento Procintu cabe entender que era uma
ação testamentaria ocorrida em guerras e batalhas. Naquela época o testamento ocorria
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no exato momento em que acontecia a ação de o soldado pegar nas mãos as armas para
ir rumo a batalha e se colocava em forma de combate (CORREA, 2014, p.01).
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A partir desse modelo de testamento nasceu os Testamentos Militares, que são
encontrados nas legislações atuais. De acordo com as Institutas do Imperador Justiniano,
podia ser compreendido como forma privilegiada de Testamento, pois só podiam usar
desse privilégio enquanto militavam nos arraias (MENAH, 2014, p.01).
Aos poucos o testamento foi se transformando num ato formal de “direito privado
[...] como era na antiguidade romana” (ARIÈS, 2014, p.01), determinado pelas leis naturais
a fazer partilhas e transmitir as heranças dos bens terrenos. Entretanto, o ato de testar,
mesmo já estando no século XIX, é possível ver o envolvimento, tanto dos aspectos
religiosos quanto dos civis, sendo contido na maior parte das vezes por duas partes: “as
cláusulas pias em primeiro lugar e, em seguida, a distribuição da herança” (ARIÈS, 2014,
p.01).
2.2 O TESTAMENTO E O ORDENAMENTO JURÍDICO.

É sabido que existe um sistema de normas, regras e princípios em todos os Estados
e o Ordenamento Jurídico, que de maneira hierarquizada estabelece a ordem que o direito
deve seguir em relação às normas estabelecidas.
O nosso ordenamento jurídico possui duas formas de sucessão sendo a primeira
realizada por pessoas vivas, conhecida como inter vivo, e a segunda que ocorre no
momento da morte, causa mortis. Quando ocorre o estudo sobre testamento é importante
entender a diferença entre sucessão com a herança (FRANKLIN, 2018, p.01).
A sucessão pode ser entendida como a ação de alguém substituir outra pessoa nos
direitos e obrigações, em função da morte. Já a herança, são as obrigações e os direitos
que são transmitidos a terceiros em virtude da morte (LOBO; 2013, p.01). A morte é
comprovada com a certidão de óbito e coube ao Código Civil estipular a ordem de
prevalência dos herdeiros no artigo 1.829.
De acordo com Gonçalves (2012, p.218) entende-se que:
Testamento constitui ato de última vontade, pelo qual o autor da
herança dispõe de seus bens para depois da morte e faz outras
disposições, sendo considerado pelo Código Civil, ato personalíssimo
e revogável pelo qual alguém dispõe da totalidade dos seus bens, ou
parte deles, para depois de sua morte (arts. 1.857 e 1.858).
Vale ressaltar que essa ideia faz com que a manifestação da vontade sobre os
patrimônios seja limitada, pelo fato de ser possível que o a vontade do testador possa ser
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para o reconhecimento de filhos que são de fora do casamento (inciso III, do artigo 1.609,
do Código Civil), reabilitação do indigno (artigo 1.818, do Código Civil), instituição de
fundação (artigo 62, do Código Civil), imposição de cláusulas restritivas se houver justa
causa (artigo 1.848, do Código Civil). Sendo assim, no artigo 1.8657 do Código Civil dispôs
que “são válidas as disposições testamentárias de caráter não patrimonial, ainda que o
testador somente a elas se tenha limitado” (BRASIL, 2021, p.01).
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Ainda no mesmo dispositivo é possível encontrar a regra sobre os herdeiros
necessários e o seu pleno direito. (Artigo 1.846, do Código Civil): “A legítima dos herdeiros
necessários não poderá ser incluída no testamento”.
Além disso, de acordo com o artigo 1.859 do CC há também o direito de impugnar
a validade do testamento e ele se extingue após cinco anos da data do seu registro em
Juízo.
Conforme Nicolau (2017, p.01) entende-se que:
Testamento é o ato pelo qual a pessoa capaz, maior de dezesseis
anos, manifesta sua última vontade, dispondo de seus bens e/ou de
outros interesses de caráter não patrimonial, para depois de sua
morte. O testador (pessoa que manifesta última vontade por
testamento) deve respeitar a legítima (50% de sua herança)
pertencente, de pleno direito, aos herdeiros necessários
(descendentes, ascendentes e cônjuge).
Nas palavras de Diniz (2008, p.33) “a disposição de bens por testamento é um
corolário do direito de propriedade”. Assim se entende que na sucessão testamentária o
testador segue a ordem da vocação hereditária da sucessão legítima, sendo assim ele
determina as pessoas da família caracterizadas como herdeiros.
O testamento possui certas características inerentes ao mesmo, e esses são
necessárias para um melhor entendimento do assunto. A primeira característica que pode
ser destacada é que o testamento é um ato personalíssimo, privativo do autor da herança,
ou seja, não poderá ser realizado por procuração ou poderes especiais (ALMEIDA, 2017,
p.02). O mesmo constitui negócio jurídico unilateral, pois se aperfeiçoa com uma única
manifestação de vontade, a do testador, além de que ocorrem efeitos por ele desejados e
tutelados na ordem jurídica (PADILHA, 2016).
O testamento também é solene, sendo assim só possuirá validade caso forem
observadas todas as formalidades essenciais prescritas na lei (ad solemnitatem)
(PANGRACIO, 2019, p.01). Como exceção pode-se falar sobre o testamento nuncupativo
(de viva voz), admissível somente como espécie de testamento militar de acordo com o
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artigo 1.896, do Código Civil. Vale ressaltar que o ato testamentário é um ato gratuito e é
essencialmente revogável artigo 1.969 relata que “O testamento pode ser revogado pelo
mesmo modo e forma como pode ser feito”, caso haja uma cláusula que proíbe a sua
revogação a mesma é nula.
Na segunda parte do artigo 1.858, do Código Civil entende-se que a revogabilidade
é da essência do testamento, não sendo necessário ao testador a explicar os motivos de
sua ação. E, por último, o testamento é ato causa mortis, ou seja, produz efeitos somente
após a morte do testador. (GONÇALVES. 2012, p.01)
3 AS FORMAS DE TESTAMENTO.
Na Lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002, também conhecida como o Código Civil,
prescreve em seu artº 1862, as espécies de testamento, que são: Comum ou Ordinário,
sendo esses: o público, o cerrado e o particular. E os Especiais ou Extraordinários: o
marítimo, o aeronáutico e o militar. Contudo, discorrer-se-á abaixo somente sobre as
formas ordinárias, por ser objetivo do presente estudo.

3.1 TESTAMENTO PÚBLICO.
De acordo com o doutrinador Gonçalves (2017, p.01), o testamento público é “a
espécie de testamento mais segura que as demais formas, por mais que ele permite que
qualquer pessoa tenha conhecimento do seu teor”. Vale ressaltar que esse testamento é
escrito pelo tabelião ou substituto legal e não pelo testador em si, e será escrito no livro
de normas do tabelião, seguindo as diretrizes das declarações do testador, que foram feitas
em língua nacional, e possuiu duas testemunhas presentes no ato.
Cabe ao tabelião escrever exatamente o que foi falado pelo testador, e ao testador
fica criado a obrigação de dizer, impossibilitando que o mesmo seja copiado, fazendo com
que caso ocorra essa hipótese, ocorrerá a nulidade do ato.
Após o ato da criação do testamento, o mesmo será lido em voz alta pelo tabelião
para o testador e as testemunhas, com a opção de a leitura ser realizada pelo testador,
tendo presentes o oficial e as duas testemunhas. Não é permitido que ocorra a leitura em
momentos diferentes entre o testador e as testemunhas, ocorrerá simultaneamente, de
acordo com o inciso II do art. 1.864 do Código Civil.
Encontra-se no Código Civil, artigo 1.964, III, que depois da leitura o documento
será assinado, em um ato continuo, primeiramente pelo tabelião que o redigiu seguindo
pelo testador e pelas testemunhas.
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Vale ressaltar que há algumas hipóteses de quando o testador não puder, ou não
souber assinar. Nesses casos o tabelião assim o declarará assinado pelo testador, e a seu
rogo, umas das testemunhas, relata-se as hipóteses a seguir:
Art. 1.866: O indivíduo inteiramente surdo, sabendo ler, lerá o seu
testamento, e, se não o souber, designará quem o leia em seu lugar,
presentes as testemunhas;
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Art. 1.867: Ao cego só se permite o testamento público, que lhe será
lido em voz alta, duas vezes, uma pelo tabelião ou por seu substituto
legal, e a outra por uma das testemunhas, designada pelo testador,
fazendo-se de tudo circunstanciada menção no testamento.
O Código Civil, no artigo 1.864, I, exige que o testamento seja escrito seguindo todas
as declarações realizadas pelo testador, o qual, após a redação, deve ouvir a leitura do
documento, que ocorrerá pelo tabelião, em voz alta, sendo assim, entende-se que o surdomudo não possui a possibilidade de testar por esse tipo de testamento ordinário.

Entretanto, já o analfabeto, só poderá realizar o testamento de forma pública, pois
não lhe é permitido fazer testamento cerrado (CC, art. 1.872) ou particular (art. 1.876, § 1º).
Porém, “se o testador não souber assinar, em virtude de analfabetismo, ou não puder
assinar em razão de qualquer patologia (mal de Parkinson) ou acidente que lhe impeça o
uso das mãos, o tabelião ou seu substituto legal assim o declarará” nas palavras de Diniz
(2008, p.209)
Portanto, as testemunhas devem estar presentes durante todo o ato, sem
interrupção e sem que haja afastamento em algum momento do ambiente ao qual está
sendo lavrado o testamento, por mais que a lei não chegue fazer exigências nesses termos
(DINIZ. 2008, p. 209). Uma característica que vale ser apontada é que para ser testemunha
se deve cumprir o requisito de conhecer previamente o testador, para poder afirmar a sua
identidade e que está em pleno gozo de suas faculdades mentais.
Nas palavras de Gonçalves (2010, p.253), esse testamento se chama público, porque:
A publicidade não consiste no fato de o testamento ficar aberto ao
conhecimento do público depois de o ato ser lavrado no livro
respectivo. Chama-se “público” o testamento em razão de o notário,
em nosso país, por longo tempo, ter sido chamado, também, de
“oficial público”, bem como pela circunstância de o ato ser
testemunhado pelas pessoas cuja presença é essencial para garantir
a sua seriedade e regularidade.
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Fica esclarecido, portanto, que o testamento ordinário feito de acordo com a
vontade do testador, o qual fica aberto ao conhecimento público é oficialmente chamado
de “testamento público” e que permanecerá arquivado no livro do tabelião, ficando seu
registro no Registro Central de Testamentos (RCTO), módulo integrante da Central Notarial
de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC).
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3.2 TESTAMENTO CERRADO.
Quando se fala sobre esse tipo de testamento, Gonçalves (2010, p. 268) aponta que
“testamento cerrado, secreto ou místico, outrora também chamado de nuncupação
implícito”, essa modalidade de testamento mantem a última vontade do testador em sigilo,
com autenticação lavrado pelo tabelião ou pelo seu substituto legal, sendo também
necessária a presença de duas testemunhas idôneas. (DINIZ; 2008, p. 213)
Cabe ressaltar que no Código Civil há a ressalva de que o próprio testador deve
assinar o testamento cerrado, quer ele tenha escrito o documento ou que outra pessoa
tenha redigido a seu pedido. Entretanto, pode ocorrer que um terceiro venha a escrever o
testamento, mas somente o testador pode assiná-lo.
No mesmo Código, no artigo 1.801 há a taxatividade de quem não pode escrever a
cédula testamentária a pedido do testador, sendo eles: o herdeiro instituído, ou legatário,
o seu cônjuge ou companheiro, ou os seus ascendentes e irmãos.
No artigo 1.868, encontra-se os requisitos necessários para que ocorra o testamento
cerrado, e, por meio desse dispositivo, fica entendido que essa é uma das modalidades
testamentarias mais detalhadas do código, com o intuito de certificar a lisura do ato.
As disposições do testamento cerrado podem ocorrer em língua nacional como em
língua estrangeira, por esse modelo ter uma natureza mais íntima, fazendo com que não
seja necessário que as testemunhas ou o tabelião conheçam o idioma, essa informação
pode ser encontrada no art. 1.871 do CC. Todavia, é de compreensão que “o auto de
aprovação ou autenticação lavrado pelo tabelião, todavia, sendo um instrumento público,
deve ser escrito na língua nacional”.
3.3 TESTAMENTO PARTICULAR.
Nas palavras de Sgobbi (2018, p.01) o testamento particular também é conhecido
como “hológrafo e sua característica representa a forma simples de fazer o testamento. O
Estado não participa da elaboração.”

Isto é, no caso de opção pelo testamento particular não haverá interferência estatal,
nem antes, durante ou após feitura do mesmo, nem mesmo necessitará ser lacrado ou
reconhecer firmas.
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O testamento particular é aquele que pode ser chamado de um planejamento
sucessório, pois o testador pode, em vida, decidir questões referentes ao seu patrimônio,
e como este será transmitido e administrado, após seu falecimento. Esta modalidade de
testamento dispensa formalidades, por essa razão o mais rápido e sem custos. Pode ser
escrito, a punho, pelo próprio testador, ou por processo mecânico e deverá ser assinado
pelo mesmo e lido em voz alta para 3 testemunhas que deverão assiná-lo também
(MARDIROSSIAN, 2020, p.01). Lembrando que não pode ter rasuras ou espações em
branco.
Ainda prevê no Código Civil em seu artº 1.876, §§ 1º, 2º requisitos do testamento
particular:
Institui o Código Civil.
Art. 1.876. O testamento particular pode ser escrito de próprio punho
ou mediante processo mecânico.
§ 1o Se escrito de próprio punho, são requisitos essenciais à sua
validade seja lido e assinado por quem o escreveu, na presença de
pelo menos três testemunhas, que o devem subscrever.
§ 2o Se elaborado por processo mecânico, não pode conter rasuras
ou espaços em branco, devendo ser assinado pelo testador, depois
de o ter lido na presença de pelo menos três testemunhas, que o
subscreverão.
E para completar a legalidade e contexto o Código Civil em seu artigo 1879,
esclarece: “Em circunstâncias excepcionais declaradas na cédula, o testamento particular
de próprio punho e assinado pelo testador, sem testemunhas, poderá ser confirmado, a
critério do juiz.”
No quadro abaixo pode-se visualizar melhor as características de cada espécie de
testamento.
QUADRO INDICATIVO
CARACTERÍSTICAS DOS TESTAMENTOS COMUNS OU ORDINÁRIOS

Testamento Público

Testamento Cerrado

Testamento Particular
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É feito em cartório, por É escrito pelo próprio
escritura pública, diante um testador, cujo conteúdo
tabelião, com a presença de só ele tem conhecimento.
duas testemunhas.

É escrito pelo próprio
testador,
ou
por
alguém a seu pedido,
perante
três
testemunhas.

O tabelião, o testador (maior
de 16 anos) e as duas
testemunhas devem assinar o
documento.

O próprio testador
pode
elaborar
o
documento,
escrevendo à punho ou
de forma mecânica
(digitado,
por
exemplo).

Quanto às testemunhas, a
única exigência é que não
sejam
ascendentes,
descendentes, irmãos ou
cônjuge do testador ou dos
herdeiros instituídos.

O
testamento
registrado
no
Notarial do Brasil.

Deve ser levado até um
cartório para que o
tabelião o aprove na
presença
de
duas
testemunhas, lavrando o
respectivo
auto
de
aprovação,
que
será
assinado pelo testador,
pelo tabelião e pelas
testemunhas,
apenas
deverá
constar
a
informação de que foi
apresentado o testamento
cerrado,
ficando
consignado o dia, mês e
ano.

Após, é preciso realizar
a leitura em voz alta na
presença
das
três
testemunhas e assinálo (as testemunhas
também devem assinar
o documento).

ficará O testamento não fica no O testamento não fica
Colégio cartório!
no cartório!

Ele é devolvido (lacrado)
Desta forma, em futura ação ao testador. No cartório
de inventário, o juiz tomará apenas ficará o registro (o
conhecimento
de
sua auto de aprovação).
existência quando solicitar a
certidão a este órgão.

O testamento Público é a Uma das vantagens deste As vantagens desse
única forma que uma pessoa tipo de testamento é que tipo de testamento são
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cega, ou analfabeta pode ele pode ser escrito na a
simplicidade
do
fazer testamento (nesse caso, língua do testador.
procedimento
e
a
é obrigatória a leitura do
dispensa de registro
documento em voz alta, por
público.
duas vezes) para garantir a
lisura do procedimento.
É uma forma de testamento
muito segura, pois possui
menos chances de sofrer uma
eventual anulação.

Porém
há
sérias Após a morte do
desvantagens no uso testador, haverá os
dessa
forma
de seguintes
requisitos:
testamento:
necessidade
de
confirmação por um
Se for aberto antes da juiz; as testemunhas
morte do testador, será deverão confirmar as
Isso porque é feito perante inválido!
suas assinaturas; caso
um tabelião, pessoa dotada
alguma testemunha já
de fé pública.
Como é elaborado pelo
tiver morrido, o juiz
próprio testador, há risco
poderá
confirmar
de
erros
na
sua
como verdadeira sua
elaboração, o que pode
assinatura se julgar que
ensejar a sua anulação;
há provas suficientes.
Não fica em cartório, o
que dificulta que se
encontre o documento;
Fonte: Autoral – (TEIXEIRA, 2020, p.01).
As características apontadas no quadro acima, mostram as vantagens e
desvantagens de cada tipo de testamento, além de informar como os mesmos devem ser
realizados, mostrando suas características gerais de que é um ato personalíssimo,
unilateral, formal e solene. Desta forma, é interessante saber que para se realizar um
testamento deve-se fazer levantamento de todos os bens, separação e checagem da
documentação, definição dos beneficiários, decidir a forma de testamento e redigir
documento. É muito importante a ajuda de um advogado (TEIXEIRA, 2020, p.01).

4 CONCLUSÃO
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Por tudo isso foi realizado um breve estudo quanto a evolução histórica do
testamento, porém as pesquisas revelaram que não há exatamente um marco que se possa
dizer que houve o nascimento do direito testamentário. Há indícios em Roma de que os
herdeiros continuavam a personalidade do morto, dentro da família, e do culto dos
antepassados.
Extraiu-se do presente feito que existe uma preocupação do Ordenamento Jurídico
Brasileiro com relação à última vontade do cidadão maior de 16 anos, que esteja em plena
capacidade e em condições de expressar sua vontade, permitindo que o mesmo possa se
dispor de seus bens patrimoniais e não patrimoniais com liberdade de escolha da forma
que mais lhe apraz dentro das suas necessidades e pretensões, por meio dos testamentos
ordinários e tradicionais. Porém, se houver necessidade, também existem os testamentos
excepcionais que não foi objeto deste estudo.
Conclui-se que o testamento é um documento jurídico personalíssimo, solene,
unilateral e gratuito, que dispõe de uma ação humana estabelecida com o ordenamento
jurídico e que só terá validade após o falecimento do testador, podendo ser revogável,
segundo o artigo 1858 do Código Civil, tornando-se inválido caso o mesmo não seja
elaborado conforme as formalidades descritas na lei, isto é, os testamentos comuns só
serão válidos se elaborados de acordo com as formas previstas na lei.
Após análise da regulamentação legal dos testamentos ordinários no Ordenamento
Jurídico Brasileiro foi possível se certificar de que existem três tipos de testamentos comuns
e ou ordinários, que possibilitam a manifestação da vontade de qualquer pessoa, que são:
Testamento Público, Cerrado e Particular. Esses tipos vêm justamente para facilitar as
questões de formalidades, bem como priorizar a vontade do testador. O Código Civil de
2002 veio relativizar o rigor legal para que, embora seja priorizada a vontade do testador,
não haja possibilidades de fraudes.
Também se observou que o testamento, entre os comuns e ordinários, o que mais
oferece segurança é o testamento público, visto as suas exigências e fé pública, além de
ficar arquivado no livro do tabelião, também registrado no Registro Central de
Testamentos (RCTO), e embora o testamento particular seja mais simples de ser elaborado,
se torna mais dificultoso após o falecimento do testador, pois as testemunhas devem
ratificar a solicitação perante o juiz, já no caso do testamento público é incontestável com
relação a vontade do testador.
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RESUMO: Este trabalho trata-se da análise das licenças maternidade e paternidade e suas
relevâncias. Tem como intuito analisar as modificações nas relações entre empregados
(mulheres e homens) e empregadores decorrentes da adoção de medidas na legislação e
jurisprudência que acarretariam a relativização da norma trabalhista e verificar a
probabilidade de igualar à licença paternidade com a maternidade. Visa apontar também
o valor da mulher no mercado de trabalho e a importância da presença do pai na “criação”
do filho, sendo necessário repensar nos direitos e deveres que exercem os pais e/ou
responsáveis nas suas funções e papéis exercidos dentro dos lares, direcionando para os
filhos, suas crianças: segurança, amor e desenvolvimento pleno para poder integrar a
sociedade. Assim, devendo ter as questões de equilíbrio entre a igualdade de gênero. E
por fim, expor-se-á informações acerca da igualdade dos gêneros na forma de inserir os
mesmos critérios da licença maternidade, bem como na licença paternidade.

Palavras-Chave: Licença Maternidade; Licença Paternidade; Igualdade; Mercado de
Trabalho.
ABSTRACT: This work deals with the analysis of maternity and paternity leave and its
relevance. Its purpose is to analyze the changes in the relationships between employees
(women and men) and employers resulting from the adoption of measures in the
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legislation and jurisprudence that would lead to the relativization of the labor standard and
to verify the probability of equating paternity leave with maternity leave. Also pointing out
the value of women in the labor market and the great importance of the father's presence
in the “upbringing” of the child. It is necessary to rethink the rights and duties that parents
and/or guardians exercise in their roles and roles within the home. Directing the children,
their children: security, love and full development to be able to integrate society. Thus, it
must have the issues of balance between gender equality. And finally, expose information
about gender equality, in the form of inserting the same criteria of maternity leave in
paternity leave.
Keywords: Maternity Leave; Paternity leave; Equality; Job market.
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
Objetivo deste trabalho é elucidar que a mulher e o homem no âmbito familiar
exercem o mesmo papel fundamental a partir do momento que eles se tornam pais. E com
isto, através da lei, normas, jurisprudência e outros meios legais, refletindo na sociedade e
no mercado de trabalho a isonomia e igualdade de gênero, equiparando ou a aproximando
do prazo da licença maternidade e licença paternidade para que ambos possam
compartilhar a responsabilidade, amor e plenitude da satisfação da criação do filho diante
do meio em que se vive.
A licença paternidade é menor que o benefício concedido às mães, todos os pais
têm direito a cinco dias de licença contados a partir do nascimento da criança, porém,
apenas a partir do primeiro dia útil seguinte.
O período de afastamento do pai é impróprio, pois nesse período tanto a mãe
quanto a criança necessitam de cuidados imediatos e com esse período curto, acaba
excluindo o pai dos primeiros meses de vida do recém-chegado.
Busca-se ainda reconhecer e analisar a prioridade da igualdade de gênero no
mercado de trabalho após no nascimento do filho, bem como analisar a licença a
maternidade e licença paternidade. Comparar e apresentar os motivos que a licença
maternidade e licença paternidade: elementos de igualdade ou diferença de gênero.
Fato é que mesmo com normas especificas acerca do direito da mulher para
proteção do seu trabalho e retorno ao mesmo, existe uma diferença entre os prazos de
licença maternidade e licença paternidade, que gera uma dificuldade de inserção da mulher
no mercado de trabalho. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho é responder a
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seguinte indagação: a equiparação temporal do direito de licença paternidade à licença
maternidade contribuiria para a promoção de equidade de gênero?
2. A LICENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A licença paternidade é uma licença remunerada e concedida para o empregado
que após o nascimento de seu filho tem o direito de usufruir, conforme artigo 7°, inciso
XIX da Constituição Federal8.
De acordo com o ordenamento jurídico brasileiro, especificamente a Constituição
Federal aduz que o período de licença paternidade é de cinco dias corridos, com início a
partir do nascimento de filho. (BRASIL, 1988)
Caso a empresa que o empregado estiver prestando serviço esteja cadastrada no
programa Empresa Cidadã, este período é prolongado para cinco dias (cinco dias,
prorrogáveis por mais quinze dias).

Para o empregado que obtém a guarda unilateral da criança em adoção, o artigo
71-A da Lei 8213/19919 tem o direito da licença por 120 dias corridos. Todo o empregado
que trabalha no meio urbano ou rural com registro na CTPS faz jus a este direito, visto que
uma das formas de comprovação para obter a licença paternidade é através da certidão
de nascimento. Neste período, as remunerações seguirão normalmente, o empregado
recebendo o que é de direito, sem qualquer desconto, já a licença maternidade é um
benefício de caráter previdenciário concedido à mãe, empregada, concedendo a
autorização para afastar-se do trabalho nos períodos finais da gestação ou logo após o
parto.
De acordo com alguns estudos realizados pela Fiocruz10 o índice de mulheres que
entram em depressão pós-parto está cada dia maior. Tal celeuma, acomete mais de 25%
das mães no Brasil, pois a responsabilidade doméstica e parental fica sob toda a sua
responsabilidade, por isso é importante que ambos tenham essa igualdade, incluindo-se,
o pai na construção e adaptação da criança, e ambos não ficam psicologicamente exaustos.
8 Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social: [...] XIX - licença-paternidade, nos termos fixados em lei;
9 Art. 71-A. Ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver guarda judicial para fins
de adoção de criança é devido salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias. (Redação dada
pela Lei nº 12.873, de 2013)
10 https://portal.fiocruz.br/noticia/depressao-pos-parto-acomete-mais-de-25-das-maes-no-brasil
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3. O BENEFÍCIO DA LICENÇA EM OUTROS PAÍSES
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Em alguns países do mundo, a situação é bem distinta do cenário que temos no
Brasil, o que tem induzido a reflexão de aumentarmos o período da licença paternidade no
Brasil também.
De acordo com Manuela Macagnan (2021), na Nova Zelândia o prazo para a licença
paternidade é de duas semanas sem remuneração; Austrália, Venezuela, Reino Unido,
Bolívia e China são duas semanas remuneradas; Áustria, Lituânia e Estônia o prazo é de
quatro semanas remuneradas; Portugal a concessão da licença é de vinte dias
remunerados, dos quais os dez primeiros são obrigatórios; Já na França, o prazo é de
quinze dias, podendo os mesmos serem fracionados; Na Croácia o prazo é de oito semanas
remuneradas, mas o valor não é obrigatoriamente integral; Eslovênia e Islândia concedem
doze semanas remuneradas; Noruega concede quinze semanas remuneradas; Espanha
atribui o prazo de dezesseis semanas remuneradas; A Finlândia dispõe o período de vinte
e três semanas remuneradas para a licença paternidade; O Canadá concede trinta e sete
semanas combinadas entre pai e mãe, sendo dezessete semanas para os homens e
o governo arca com parte do salário, dentre muitos outros países onde o benefício
agraciado aos pais são superiores e favoráveis do que o aplicado no Brasil, conforme
previsto em nosso ordenamento jurídico.
4. OS DOUTRINÁRIOS E A JURISPRUDÊNCIA FRENTE À PROBLEMÁTIZAÇÃO DA LICENÇA
PATERNIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO
No livro Direito Individual Do Trabalho: Curso de Revisão e Atualização, por Laura
Alba et. al. (2021), dispõem da mesma opinião, onde alegam que a licença paternidade tem
uma importância prática, mas sua relevância simbólica é ainda maior, já que deixa claro
que a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar não é um problema somente da
mulher. Assim, compreendem que os pais podem ser agentes da mudança dentro das
organizações, uma vez que apoiem a maternidade/paternidade da mesma maneira e
ganhem direito a períodos de licença mais longos que não tenham que negociar com as
mães.
Orlando José de Almeida e Bernardo Gasparini Furman (2019) discorrem em seu
artigo que a licença maternidade possui previsão no artigo 7°, inciso XVIII, da Constituição
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da República11 e no artigo 39212, da Consolidação das Leis do Trabalho, enquanto a
licença paternidade no artigo 7º, inciso XIX, da CF e no artigo 10, § 1º, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórios – ADCT13.
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Ambos ilustram também a discussão da possibilidade de dilatação do prazo da
licença no Brasil, onde, atualmente, a empregada gestante tem direito a uma licença de
120 (cento e vinte) dias de ausência das suas funções, sem prejuízo do seu respectivo
emprego e de seu salário. Já o prazo para o empregado é de cinco dias. (BRASIL, 1988)
Para justificar a sugestão, PEC n°158/2019 (2019, p. 2) destacou que vários países
estão ampliando o período de licença maternidade em decorrência da amamentação e do
convívio familiar:
O Chile garante às mulheres 156 dias de licença”. A Croácia oferece
de 410 dias, podendo chegar a três anos caso a família tenha três ou
mais filhos. Montenegro, Bósnia e Albânia oferecem um ano de
licença-maternidade. No lado Ocidental da Europa, Noruega e Reino
Unido garantem, respectivamente, 11 meses e um ano de
afastamento remunerado. A Alemanha se destaca pelos benefícios
financeiros para famílias com filhos: mãe e pai têm direito à licença
remunerada de até dois anos, podendo ser dividida entre os dois da
maneira que preferirem. Além disso, as mães ainda podem pedir uma
prorrogação da licença até que o filho complete três anos.
Enfatizou também que nesse período de licença, as relações entre pais e filhos
geram um relacionamento que deve ser levado para à vida compartilhada em sociedade,
o que deve garantir maior qualidade de vida.
A existência da licença maternidade, sem dúvida, contribuiu para a independência
feminina, de forma que preserva seu posto no trabalho e garante a formação da família,
possibilitando às mulheres atuarem no espaço público na medida de seu próprio interesse,
mas também lhes permitindo serem mães. Diante da inexistência deste mesmo direito
11 Art. 7, XVIII - licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e
vinte dias.
12 Art. 392. A empregada gestante tem direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, sem
prejuízo do emprego e do salário.

13 Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição: [...] §
1º Até que a lei venha a disciplinar o disposto no art. 7º, XIX, da Constituição, o prazo da licençapaternidade a que se refere o inciso é de cinco dias.
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estendido aos homens, reforça-se que somente à mulher é atribuída a tarefa de cuidado
com os filhos. (FREITAS, 2019)
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Entretanto, a formação desse direito se dá numa sociedade na qual todo o contexto
social é capitalista-patriarcal, o que influencia diretamente na escolha temporal da licença
e no direito à licença paternidade.
Diante de todo o exposto, surge a extrema necessidade de analisar a descrita
realidade social, partindo de alguns marcos teóricos, como o de Pierre Bourdieu, sociólogo
francês, a fim de retratar essa questão que se faz presente. (CARDOZO, 2012)
Quanto à construção da maternidade como instinto e tarefa inerente à mulher,
necessário utilizar-se das autoras clássicas que criticaram essa ideia: Simone de Beauvoir e
Elisabeth Badinter, que alegam que o surgimento da licença maternidade, notoriamente
contribuiu para que a independência feminina se fizesse eficaz, vez que garante à mulher
como empregada e na formação da sua família, atuando tanto no âmbito público quanto
no seu particular sem maiores prejuízos.
Contudo, devem sempre ser analisados os meios sociais e econômicos da sociedade
que se encontra em frequentes modificações e que possuem diversos elementos que
colidem e provocam a estruturação da ordem social (LAKATOS; MARCATOS, 2003, p. 100
– 105), principalmente com a diferença exorbitante entre a licença maternidade e
paternidade.
5. LICENÇA MATERNIDADE X LICENÇA PATERNIDADE
As medidas de conciliação entre o trabalho e família são importantes, também,
diante da queda constante da taxa de natalidade, o que acaba por exigir a tomada de
medidas que fomentem um aumento do número de filhos. No entanto, o tempo
concedido, neste momento, é demasiadamente limitado para que, efetivamente, os
homens comecem a ter importância e responsabilidade na vida familiar.
Dessa forma, o ideal seria que a licença-paternidade fosse ampliada até alcançar o
mesmo período da licença-maternidade. No sentindo de extensão às proteções sociais
dadas às mulheres e fossem disponibilizadas aos homens também, para evitar
descriminalização por padrões concorrenciais do mercado de trabalho.
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Recentemente, a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares
Alves, em entrevista ao site UOL14, posicionou a favor da alteração da licença maternidade
de 120 (cento e vinte) dias para 1 (um) ano, e, ainda, de 5 (cinco) dias para dois ou três
meses, no caso da licença paternidade.
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No mesmo sentido, e em relação a ampliação do prazo da licença maternidade, é a
Proposta de Emenda Constitucional 158, conhecida como PEC da Amamentação, de autoria
da Deputada Federal Clarissa Garotinho.
O objetivo principal é a alteração do artigo 7º, inciso XVIII, e do artigo 56, da
Constituição, para aumentar o prazo para 180 (cento e oitenta) dias para as empregadas,
sendo o direito extensivo às deputadas e senadoras “com duração de 120 (cento e vinte)
dias, podendo ser prorrogada por mais 60 (sessenta) dias”.
Outra proposta em discussão na Câmara dos Deputados, por intermédio do projeto
de lei 855/19 (2019), de autoria da deputada Federal Talíria Petrone, busca a
regulamentação da chamada licença parental. O projeto de lei, dentre outras, tem como
objetivo a alteração do caput do artigo 392 da CLT, que passaria a conter a seguinte
redação:
É concedida licença parental por 180 dias a quem, por meio biológico
ou por adoção, detiver poder familiar sobre criança recém-nascida
ou recém-posta sob sua guarda, sem prejuízo do emprego ou salário,
podendo tal período ser dividido livremente, desde que de comum
acordo, assegurando-se à empregada gestante o período mínimo de
120 dias de licença.
Na justificativa do projeto, resta mencionado que a futura disposição legal visa
assegurar a liberdade daqueles imbuídos do poder familiar partilharem o tempo de
convívio e adaptação da forma como julgarem mais conveniente, respeitando, no caso da
mãe gestante, as necessidades fisiológicas do recém-nascido.
Os aumentos dos períodos da licença maternidade e da licença paternidade, ou a
regulamentação da licença parental, contribuirão de forma positiva para o
desenvolvimento da criança, favorecendo todos os envolvidos.
14 https://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2019/09/29/damares-defende-um-ano-de-licencamaternidade-e-dois-ou-tres-meses-para-pai.htm
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Apesar dos benefícios, as propostas vêm enfrentando dificuldades para serem
aprovadas e colocadas em prática, isso porque, para alguns, o momento econômico que o
país atravessa não permite esse tipo de investimento, considerando que a medida
aumentará significativamente os gastos do Estado.
Dúvidas não pairam no sentido de que o tema abordado é de grande relevância.
Porém, é necessário um aprofundamento acerca da viabilidade das propostas, levando-se
em conta, de um lado, os impactos econômicos a serem suportados por parte do Estado
e, de outro, as vantagens para as famílias envolvidas, especialmente para o nascituro.
Dados estes fatos, compreende-se um impasse entre as mulheres se sentirem
oprimidas quanto remuneração salarial, visto que na maioria dos casos, ainda que as
mulheres tenham conquistado um amplo espaço no mercado de trabalho, os salários dos
homens são superiores, e de outro lado, os homens sentirem seu benefício como sendo
pai de família inferiorizados, dadas as circunstâncias dos prazos de licença paternidade.
Para entender o lapso que rodeia esses fatos, basta fazer uma alusão no que se faz
previsto no art. 3°, IV da Constituição15, que elucida o direito e dever de se manter a
igualdade mediante origens, raças, sexo, cor, idade e afins. Desta forma, o princípio da
igualdade se vincula expressamente a obrigatoriedade da redução das desigualdades em
nosso país.
Ainda nos moldes de previsões da nossa jurisprudência, a Lei 13.257/2016 impõe que
a "mãe e o pai, ou os responsáveis, têm direitos iguais e deveres e responsabilidades
compartilhados no cuidado e na educação da criança, devendo ser resguardado o direito de
transmissão familiar de suas crenças e culturas, assegurados os direitos da criança estabelecidos
nesta lei" (BRASIL, 2016). Compreende-se então, que na prática frente ao exposto quando a licença
paternidade, não reproduz o que se faz previsto na teoria, por isso, são relevantes as discussões
levadas à Justiça, a fim de equiparar os direitos para ambos os pais.
6. RESPONSABILIDADE DO PAGAMENTO DA LICENÇA MATERNIDADE E PATERNIDADE
O pagamento do salário durante a ausência da empregada é de responsabilidade
do empregador, que poderá, posteriormente, realizar a compensação junto ao INSS, que
prevê que quando do recolhimento das contribuições incidentes sobre a folha de salários
15Artigo 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:[...] IV - promover o bem
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
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e demais rendimentos pagos os creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste
serviço, nos termos do artigo 72, § 1°, da lei 8.213/9116.
No caso de a gestante vir a receber remuneração variada (tais como comissões e
horas extras) deverá ser realizada uma média desse valor, para que a funcionária tenha
total suporte neste momento.
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Cabe ressaltar que para que este benefício venha a se concretizar, é necessário que
a funcionária atenda ao critério de ser contribuinte do INSS. O valor recebido varia de
acordo com o cargo de cada funcionária.
Já no que tange a licença paternidade, os pais que ficarem em casa têm direito a
receber o salário normalmente, sem qualquer desconto frente a cada situação. Em
contrapartida, de acordo com a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (SP e
MS), mesmo que não tenha previsão em lei, o salário maternidade poderá ser concedido a
um pai solteiro, em casos de que a decisão tenha sido negada a apelação do INSS e
reconhecido o pedido de salário maternidade a um pai de gêmeos concebidos por meio
de um procedimento de fertilização in vitro.
7. O DIREITO À LICENCA FRENTE AOS CASOS DE ADOÇÕES, NATIRMORTO OU ABORTO.
Os pais adotivos também dispõem do direito à licença. A diferença se concretiza no
fato de que o prazo poderá ser maior, vindo a ser até 120 dias. Porém, o pai adotivo só
gozará do direito de 120 dias de licença, quando a mãe não requer o direito à licençamaternidade ou em situações em que apenas o pai é contribuinte. Ou seja, se apenas o pai
possui vínculo empregatício mediante registro na CLT, ele terá o benefício da licençapaternidade de 120 dias.
Em contrapartida, caso a mãe adotiva possua o vínculo e registro na CLT, o pai adotivo
receberá o mesmo prazo de licença de um pai biológico, sendo de 5 a 20 dias de
afastamento, prazos esses que se diferenciam de outras situações, tais como em situações
de aborto ou de natimorto.
16 O salário-maternidade para a segurada empregada ou trabalhadora avulsa consistirá numa renda mensal
igual a sua remuneração integral. [...] § 1º Cabe à empresa pagar o salário-maternidade devido à respectiva
empregada gestante, efetivando-se a compensação, observado o disposto no art.
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Inicialmente, cabe conceituar o termo natimorto que se dá quando o feto morreu
dentro do útero ou durante o parto. Faz-se importante ainda, distinguir o natimorto do
aborto, onde o segundo se trata da interrupção do desenvolvimento do feto.
No caso de aborto espontâneo, a licença maternidade concede o prazo de 14
(quatorze) dias, já a partir da 23ª semana, a morte do feto já é considerada pelo INSS como
natimorto, e é concedido o prazo de 120 de licença maternidade, conforme previsão no
art. 395 da CLT17.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Compreende-se que a partir do estudo dos institutos da licença maternidade e da
licença paternidade, a legislação brasileira contemporânea não é suficiente para atender à
finalidade de proteção à maternidade e à criança, podendo constatar a omissão do Estado
perante a regulamentação da licença-paternidade atribuído ao sexo masculino que é
insuficiente.

A partir da análise, demonstrou-se que a presença do pai logo nos primeiros dias
de vida se torna tão importante quanto a presença da mãe para o desenvolvimento
psíquico do nascituro, sendo que, o período atribuído aos homens é escasso, necessitando
que seja feita uma série de reflexões sobre as possíveis alternativas supramencionadas
acima.
Logo, considera-se uma afronta ao instituto da família, constitucionalmente
tutelado. Além disso, colocando em prática uma das soluções, em consequência a isso, a
diminuição do preconceito contra a mulher no mercado de trabalho, visto que ambos os
sexos teriam direito à licença e diminuição no indicie quanto a depressão no período
puerpério. Dessa forma, a legislação é fundamental e urgente ao nosso ordenamento
jurídico.
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RESUMO: Atualmente a violência obstétrica vem sendo pouco discutida na sociedade, isto
porque muito se discute os tipos de violência contra a mulher, mas não com foco a este
tema as vezes esquecido, o motivo é simples a baixa proporção de debates e discussões
sobre o tema em uma sociedade totalmente complexa com relação a gêneros e
movimentos de direita ou de esquerda. Com isso verifica-se que, o profissional da saúde a
exemplo dos médicos e enfermeiros que porventura cometam algum tipo de agressão,
violência em um momento de extrema sensibilidade para a mulher acaba por não cumprir
de forma diligente o Código de Ética profissional ao qual está restrito à sua observância. A
pesquisa justifica-se pela promoção de informações atualmente ligadas à gestante durante
o parto, posto que a mulher tem vulnerabilidade ao discernir sobre os atos e
comportamentos dos profissionais da saúde que venham a intensificar a dor, causar
ferimentos que acarretem mais sofrimento físico e psicológico. O objetivo do estudo
buscou o esclarecimento e reflexão acerca da violência obstétrica gerada no contexto dos
Direitos Humanos, tendo como norte a identificação de suas principais características,
causas e consequências. Trata-se de um estudo fundado na revisão de bibliografia, tendo
como natureza a pesquisa qualitativa. Do qual tem-se como fonte referencial os autores:
Aquino e Gullo (1998); Telles e Melo (2005); Pereira e Silva (2016) dentre outros, além de
fontes virtuais retiradas de sites especializados. Portanto, conclui-se que, a gestante
quando totalmente consciente das informações acerca do assunto tem meios para exigir
da equipe de saúde uma postura mais humana. Assim como, também, terá esta mulher o
conhecimento para acionar os mecanismos necessários a providências mais enérgicas,
como denunciar e fazer valer seus direitos.
Palavras-chaves: Violência. Obstetrícia. Informação. Dignidade. Direitos Humanos.
ABSTRACT: Currently, obstetric violence has been little discussed in society, because the
types of violence against women are discussed a lot, but not focusing on this sometimes
forgotten topic, the reason is simple the low proportion of debates and discussions on the
topic in a completely complex society with respect to right or left genders and movements.
Thus, it appears that the health professional, like doctors and nurses who may commit
some type of aggression, violence in a moment of extreme sensitivity for women ends up
not diligently complying with the professional Code of Ethics to which they are restricted
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to its observance. The research is justified in promoting information currently explored
related to pregnant women during childbirth, since women are vulnerable to discerning
about the actions and behaviors of health professionals that may intensify pain, cause
injuries that cause more physical suffering and psychological. Thus, the study aimed to
clarify and reflect on obstetric violence generated in the context of Human Rights, with the
aim of identifying its characteristics, causes and consequences. Because the woman in or
in the puerperal moment has the right to dignity and health, as well as respect for the
dignity of the human person. This is a study based on a review of the bibliography, with a
qualitative research nature. From which we have as reference source the authors: Aquino
and Gullo (1998); Telles and Melo (2005); Pereira e Silva (2016) among others, in addition
to virtual sources taken from specialized sites. Therefore, it is concluded that, when
pregnant women are fully aware of the information on the subject, they have the means to
demand a more human posture from the health team. As well as, this woman will also have
the knowledge to activate the necessary mechanisms for more energetic measures, such
as denouncing and enforcing her rights.
Keywords: Violence. Obstetrics. Information. Dignity. Human rights.
1 INTRODUÇÃO
A violência obstétrica poderia ser somente mais um tipo de manifestação de
agressões contra a mulher, porém é algo que necessita, cada vez mais, ser compreendida
por toda sociedade, notoriamente entendendo sua dramaticidade, suas causas e
consequências no bem-estar físico, psíquico e moral da vítima.
Existem vários tipos de violência, em todas as suas maneiras, a vítima pode carregar
as cicatrizes no corpo, mas pode, também, ser acometido por sequelas de ordem
psicológica, afetando seu sentido e vontade de viver, levando a vítima até mesmo à morte.
Maltratar uma pessoa é agir contrário ao senso de humanidade, é usar de força, de maus
pensamentos, de atitudes machistas, de sentimento exagerado.
Desse modo, a Constituição Federal de 1988 reúne direitos e deveres da sociedade
a fim de que tais regramentos sejam respeitados, em prestígio à vida humana e sua
dignidade não havendo observância consequentemente haverá intervenção estatal da lei
e a devida punição. A violência obstetrícia nada mais é uma ação ou omissão que prejudica
a mulher dentro de seu processo reprodutivo.
A violência pode acontecer de várias formas, como a verbal, em que ela é exposta
ao ridículo, inferiorizada ou humilhada por sua condição pessoal ou pelas escolhas feitas
acerca do parto. Também podendo ocorrer de forma física ou sexual quando a mulher é
submetida a intervenções desnecessárias ou sem seu consentimento.
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Este trabalho teve como objetivo refletir a violência obstétrica no contexto dos
Direitos Humanos visto que ainda não se tem uma legislação específica somente o modo
cabível da jurisprudência.
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Com isso o estudo visa vislumbrar a percepção das mulhres a fim de que as mesmas
reconhceçam o que é uma violência obstetrícia, como a este tipo de violência é cometida,
e que as mulheres busquem a cada dia mais recursos para denunciarem esse ato de
maldade cometido contra mulheres.
O objetivo geral do estudo foi o esclarecimento e reflexão acerca da violência
obstétrica gerada no contexto dos Direitos Humanos, tendo como norte a identificação de
suas principais características, causas e consequências. Ademais, a conscientização das
vitímas mulheres, a fim de que possam denunciar os ocorridos tão como explorar tipos
penais capazes de reduzir tais crimes e punir os responsáveis.
Posto isto, buscar um aprofundamento mais técnico desta temática é propício para
uma viabilizar uma maior sensibilização da comunidade, conscientização e transformação
social que servirá de auxílio no uso dos direitos individuais e coletivos, da cidadania, a
democracia e do bem-comum. Da mesma forma a análise das decisões do judiciário mais
atuais, já existentes, que demonstraram pareceres favoráveis e contrários ao tema, isto
devido a sua inconstitucionalidade.
A metodologia do estudo foi baseada na revisão de bibliografia, empregando a
utilização de fontes virtuais obtidas de sites especializados e científicos foi possível alcançar
uma fundamentação legal das doutrinas e jurisprudências pátrias.
2 A VIOLÊNCIA: ANÁLISE E REFLEXÃO SOBRE O SEU IMPACTO NA SOCIEDADE
Antes de se adentrar à discussão relacionada à violência obstétrica, é necessário
refletir sobre a violência tanto em sua conceitualização como em seus diferentes modos
de humilhar, privar, ofender e ferir a dignidade do indivíduo, no caso, a mulher gestante e
em estado puerpério.
Está disposto na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, que todos devem se
tratar como iguais, tendo os mesmos direitos de viver com dignidade, sem tratamentos
desumanos, constrangedores, que venha a privar a liberdade de pensar e agir.
No entanto, o cotidiano social é marcado pelos conflitos de um modo geral. Estes
conflitos podem chegar a concretizar a violência de um cidadão em relação ao outro, até
que seja necessária a intervenção estatal para garantir a paz social, que é objetivo do
Direito.
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Segundo Nilo Odália (1997), “A violência está tão frequente na sociedade atual que
vem, cada vez mais, transformando-se numa forma de muitas pessoas agirem contra
outras, ou seja, não é mais uma circunstância, mas sim, um modo que se passou a viver”.
Isto por que, quando se fala em violência a mais reconhecida é aquele que é caracterizada
pela agressão física do homem.
No Brasil e no mundo a violência é um fenômeno social rotineiro, são muitos os
casos noticiados nos telejornais, revistas, rádios e dentre outros. De fato tais agressões a
depender de sua intensidade gera efeitos irreversíveis, presente em bairros sofisticados e
nas favelas, tão como nos de classe média (ODÁLIA, 1997).
Desse modo, com o surgimento crescente de variadas faces a violência atinge o
homem como um todo, expõe João Francisco Regís em seu comentário:
“Sendo, o ser humano, uma integração entre o físico e psíquico, fica
praticamente impossível ameaçar apenas um destes componentes.
Não se pode ameaçar indivíduos por violência em detrimento ao
sofrimento ou destruição ao corpo do homem, bem como o que
pode degradar ou causar transtorno à sua integridade psíquica.
Resumindo-se: violentar o homem é arrancá-lo de sua dignidade
física e mental” (MORAIS, p. 4, 1998).
Do mesmo modo, João F.R Morais (p. 5-6, 1998), explica que “A violência como tudo
que pode agredir a integridade pessoal irá incluir desde o latrocínio até o trabalho de um
operário numa linha de montagem, passando pela especulação imobiliária ou outros
absurdos permitidos ou não por lei”.
Pois é possível notar que em razão desta e de outras realidades as frequentes
ocorrências da violência nas cidades estão subindo de estatística para os indivíduos passam
a se encontrar fatigados por ter que se resguardar dos perigos vindos da cidade (MORAIS,
1998).
Consoante a compreensão dos autores Ávila de Aquino e Silva Gullo (p. 2, 1998), “A
violência é considerada como um fenômeno social e, é analisada como um filtro que
permite esclarecer certos aspectos ao mundo social porque denota-se as características do
grupo social e revela o seu significado no contexto das relações sociais”.
A ações violentas estão enraizadas na sociedade, no modo de sua transformação,
no relacionamento, indivíduo-sociedade, indivíduo/indivíduo, revelando, assim, o modo de
procedência com característica de cada realidade. Estes autores apontam as seguintes
conclusões para a violência social:
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1 - A violência é um fenômeno social inerente a qualquer tipo de
sociedade; 2 - A forma sob a qual se manifesta reflete o tipo de
sociedade e mostra o seu significado nessa sociedade; 3 - A violência
depende, portanto, de estímulos provenientes da própria sociedade
(GULLO, p.106, 1998).
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Considerando o exposto pelos autores a violência se baseia de fato em um
fenômeno intimamente ligada a sociedade, ou seja, é impossível pensar a violência social
como um fenômeno externo à sociedade, mas sim como um processo histórico que
perpassa o presente e caminha rumo ao futuro.
Nos dias de hoje, fala-se muito em violência doméstica ou intrafamiliar, isso porque
tem sido cada vez mais recorrente na sociedade, necessitando ser compreendida, debatida,
legislada, prevenida, combatida, punida, para que seja amenizada, pois os conflitos nas
relações interpessoais são da natureza humana, mas, é de responsabilidade de todos
promover ações preventivas.
Visto que a mesma envolve cidadãos indefesos a exemplo de crianças, adolescentes,
mulheres; enfim prejudica a relação entre os membros de uma família. Assim salientam e
explicam quatro formas mais comuns de violência intrafamiliar: física, psicológica,
negligência e sexual. Nesse sentido:
“A violência física ocorre quando alguém causa ou tenta causar dano
por meio de força física, de algum tipo de arma ou instrumento que
possa causar lesões internas, externas ou ambas. Já a violência
psicológica inclui toda ação ou omissão que causa danos à
autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Por
outro lado, a negligência é a omissão de responsabilidade de um ou
mais membros da família em relação a outro, sobretudo àqueles que
precisam de ajuda por questões de idade ou alguma condição física,
permanente ou temporária. Por fim, a violência sexual é toda ação na
qual uma pessoa, em situação de poder, obriga uma outra à
realização de práticas sexuais, utilizando força física, influência
psicológica ou uso de armas ou drogas” (DAY; TELLES, p.2, 2003).
Todo agressor ao utilizar-se de sua força sobre sua vítima geralmente lesiona a
vítima e lhe causa danos físicos como também psíquicos. Em relação ao agressor que
pratica violência psicológica sobre a vítima, isso faz com que a vítima se sinta com medo
vindo, a se omitir, das coisas que acontecerão naquele momento, prejudicando seu modo
de ser, de se identificar e se desenvolver, causando lhe danos futuros.
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Existem vários tipos de violência, sendo que alguns são difíceis de identificar, e
quase sempre consistem na insistência em procedimentos e intervenções desnecessárias,
como: toques excessivos, desrespeitosos ou inadequados no corpo da mulher; desrespeito
ao tempo natural tanto da mãe quanto do bebê; limitar a mobilidade da parturiente; não
permitir o acompanhante da escolha da mulher no momento do parto.
Ademais, não prezar por um ambiente tranquilo no parto; insistir para que a mulher
opte por cesárea e desista do parto normal; fazer uma cesariana sem a autorização da mãe,
alegando uma “emergência” ou “necessidade de última hora”; não fornecer informações
corretas que sejam do interesse da parturiente; realizar qualquer tipo de procedimento
sem a informação e o consentimento da mulher.
O agressor negligente é aquele que não assume ser responsável pelos membros de
sua família que dependem de seus cuidados por serem crianças, adolescentes, idosos,
portadores de necessidades especiais. E, por fim, o agressor sexual faz com que sem o
desejo de sua vítima realiza práticas sexuais, negando sua dignidade e sua vontade, para
tal abuso utiliza força, arma, drogas e outros.
A violência contra a mulher é na atualidade uma das formas de violência mais
discutidas e refletidas na sociedade. Atinge mulheres de todas as idades, cores, raças e
religião, de modo a ser realmente lamentável a prática em risco a dignidade da mulher,
conforme explicita os autores Maria Amélia de Almeida e Mônica Melo.
Com maestria explica as autoras que:
“Quando se fala em violência contra as mulheres, percebemos que
existe por parte do público a disposição de levantar questões
procedentes ou não, de travar diálogos, de desenvolver debates e
elaborar reflexões, atitudes que são fruto do longo trabalho realizado
nas últimas décadas, de denunciar e transformar em relações
democráticas os conflitos históricos entre mulheres e homens. Nesta
perspectiva estamos em constante debate com o público sobre sua
erradicação. Tão como subsídios, informações e espaços para que
este debate corra livremente pelas ruas, escolas, mídias, empresas,
poder público, sindicatos, partidos políticos e instituições religiosas
“(TELLES e MELO, p.3, 2005).
Se observa que as autoras chamam a atenção para uma questão muito importante
que é a da conscientização e sensibilização que a sociedade necessita ter em relação ao
bem-estar do outro. Se tratando da mulher a política deve estar cada vez mais envolvida,
mais atuante com seus meios e mecanismos, para que, aos poucos, efetive-se mais a
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igualdade entre os gêneros e se minimize os impactos extremos gerados pela violência
contra a mulher, como o feminicídio, por exemplo.
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Assim, o debate que envolve a violência contra a mulher não pode ser
negligenciado, mas, diferentemente, deve ser cada vez mais presente em todos os setores
da sociedade, principalmente onde as leis e projetos são elaborados, onde a educação está
sendo desenvolvida e onde muitos não têm acesso à informação se acaba vedando os
olhos para não enxergar tamanha afronta.
Neste contexto, Maria Almeida e Mônica Melo (p. 4, 2005), aduz “Ações como a
violência contra a mulher, como a discriminação, preconceito, assédio sexual, estrupo,
lesões corporais, ameaças e assassinatos. Posto a vulnerabilidade da mulher que pode sem
dúvidas ser violentada, após assediada de variadas formas, provindo abalos físicos e
psicológicos ao ser ameaçada, enfim discriminada na sua dignidade como pessoa”.
A população em geral, deve se conscientizar acerca dessas lamentáveis formas de
violência contra a mulher e tentar, ainda que indiretamente, contribuir para amenizar com
as práticas de agressão, considerando como agente importante na eliminação da violência
cotidiana, como o público a passar a ter interesse pelo assunto (TELLES; MELO, 2005).
A violência contra a mulher deve ser reconhecida além da mídia, pois diariamente
casos de violência contra a mulher ocorrem, tais prática se torna algo naturalizado.
Vejamos:
[...] há artigos sérios sobre o tema que se perdem no meio de
publicações de fatos extremamente violentos que acontecem todos
os dias nas cidades brasileiras. O drama da violência contra a mulher
do cotidiano das cidades, do país e do mundo. É pouco comovente
porque é por demais banalizado, tratado como algo que faz parte da
vida, tão natural que não se pode imaginar a vida sem a sua
existência. É um fenômeno antigo que foi silenciado ao longo da
história, e passou a ser desvendado a menos de 20 anos. A mídia
busca fatos novos, e quando se fala de violência contra a mulher nada
é novo (TELLES; MELO, p.6, 2005).
Sabe-se que a violência existe de variadas maneiras na sociedade, como já foi
esclarecido anteriormente. Assim, em se tratando da mulher, acaba sendo apenas mais um
caso que a mídia expõe, muitas vezes sem retratar a verdadeira realidade ali envolvida, por
considerar uma notícia maçante, cotidiana.
O contrário deveria acontecer, pois se aumentam os casos de mulheres violentadas,
por exemplo, é porque muito ainda tem que ser desvendado e solucionado, acreditando
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numa possível transformação que depende de todos. Muitos não se preocupam com as
mulheres sendo violentadas, pois, como afirmam a problemática decorre da economia do
país. A sociedade acaba por somente criticar o Estado e culpá-lo pela sua ineficiência
(TELLES; MELO, 2005).
Portanto, a desigualdade, a pobreza, a falta de estrutura e o acesso aos serviços
públicos, a dependência química e alcoólica, bem como à falta de acesso à informação, são
muitos fatores que contribuem para a violência contra a mulher e no âmbito doméstico e
familiar. Em outras palavras, são violentadas sempre por um motivo explicável.
De acordo com Eva Alterman Blay (p. 3, 2003), “Uma cultura equivocada é mantida
pela mulher na qual é subjugada. Do mesmo modo, aduz que: [...] “A persistente cultura de
subordinação da mulher ao homem de quem ela é considerada inalienável e eterna
propriedade; uma recorrente dramatização romântica do amor passional, sobretudo na
televisão e no rádio, em que realidade e imaginário”.
Pois a violência contra a mulher se mantém firme na sociedade devido a sociedade
ainda possuir muitas características machistas, das quais os homens passam a considerar
suas companheiras como se uma propriedade fosse, portanto é esta dominação que gera
sofrimento as vítimas de um senso distorcido acerca do poder, que lhes afetam a saúde
em todos os níveis.
A exemplo de muitos homens que geralmente não aceitam o fim de um
relacionamento, isto porque não compreendem a escolha da mulher em transformar a sua
vida, em recomeçar. Trata- se de um fator histórico, tendo em vista que desde o início dos
tempos a mulher sempre fora submissa ao homem, e preparada desde a infância aos
afazeres domésticos e ao ato de servir a seus maridos, fato este que as mulheres não
podiam demonstrar suas opiniões no âmbito cultural, político e social, sendo esta
dependente de seus provedores (ZANARDO, 2017).
Vejamos, na antiguidade principalmente na antigo Egito, na Grécia, as mulheres que
discordassem da opinião de seus maridos eram punidas de forma severa, chegando ao
ponto de serem mortas ou então submetidas a escravidão ou a prostituição. Contudo na
Europa durante a idade média (476 a 1453), as mulheres passaram a executar pequenas
tarefas fora do ambiente doméstico, contudo em empresas familiares, onde as senhoras
feudais eram as administradoras dos negócios (BLAY, 2003).
No Brasil não fora diferente, pois até a constituição de 1916 as leis referentes a
temática no ordenamento português e francês, sendo o homem o principal provedor
familiar que tratavam suas mulheres na comunidade europeia, fato este que mudaram a
partir de 1979 com a criação da Convenção sobre a eliminação de todas as formas de
discriminação contra a mulher criada pela ONU, da qual o Brasil é signatário, e possui
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precedentes com a alteração de dispositivos jurídicos como a criação da Lei Maria da Penha
(ZANARDO, 2017).
O enfrentamento diante ao machismo e ao sistema patriarcal de agir de muitas
pessoas, pode ser iniciado com a elaboração e observância de políticas públicas
transversais, de modo a atuar para que este quadro dramático seja modificado e que as
mulheres não sejam mais discriminadas.
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Os direitos de cada mulher dentro daquilo que se conceitua acerca dos Direitos
Humanos, devem ser compreendidos e colocados em práticas, necessitando assim. Posto
uma articulação entre os programas dos Ministérios da Justiça, da Educação, da Saúde, do
Planejamento e demais ministérios (BLAY, 2003).
Portanto um olhar mais reflexivo, conscientizado e humanizado devemos sempre
estar direcionados à mulher e a todas as pessoas vítimas de violência, seja de qual natureza
for. A sensibilização requer a colaboração de toda a sociedade, a fim de uma cultura de
paz e justiça social prevaleça.

2.1 Violência Obstétrica: Definições, causas e consequências
Ao falar da violência obstétrica é fundamental para tomarmos consciência de sua
natureza, suas causas e consequências e até mesmo como agir frente a tal drama que
atinge mulheres no Brasil e no mundo. Nesse prisma, se define que:
“A expressão “violência obstétrica” é utilizada para descrever e
agrupar diversas formas de violência (e danos) durante o cuidado
obstétrico profissional. Inclui maus tratos físicos, psicológicos, e
verbais, assim como procedimentos desnecessários e danosos –
episiotomias, restrição ao leito no pré-parto, clister, tricotomia e
ocitocina (quase) de rotina, ausência de acompanhante – dentre os
quais destaca-se o excesso de cesarianas, crescente no Brasil há
décadas, apesar de algumas iniciativas governamentais a respeito”
(TESSE; KNOBEL., p.2, 2015).
Pela transcrição acima, pode-se observar que a violência obstétrica é aquela que
descreve diversificados atos violentos e danosos no decorrer do tratamento obstétrico,
como maltratar fisicamente e psicologicamente uma gestante mesmo já em estado
puerpério, negligenciando suas reais necessidades; não lhe oferecer leito na hora do parto;
não permitir um acompanhante no momento do parto ou em outras consultas
relacionadas ao pré-natal.
Ou até mesmo ao instigá-la à realização de parto do tipo cesariana sem a
necessidade dessa intervenção; negar-lhe a amamentação logo após o nascimento do seu
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bebê; ou, no caso do parto normal, proceder pequena intervenção cirúrgica, sem sua
consciência e consentimento, sobre o denominado “ponto do marido”, são por exemplo
formas de violência do tipo obstétrica.
Segundo Charles Tesse e Rosana Knobel (p. 3, 2015), “É um desrespeito, uma
violência de gênero no parto e aborto, violência institucional de gênero no parto e aborto,
e pior na assistência desumanizada, crueldade no parto, violando Direitos Humanos das
mulheres no parto”.
Consoante a tais informações, considerando-se a magnitude e a complexidade
desta violência no Brasil, são indicados dois tipos de ações de prevenção quaternária: ações
individuais, familiares e comunitárias realizadas na APS, associadas ao pré-natal; e ações
em maior escala (TESSE; KNOBEL, 2015).
Nesse sentido, destaca- se:
“É recorrente situações de abuso, desrespeito, negligência e maus
tratos vivenciadas por grávidas durante o trabalho de parto. Apesar
dessas violações terem chances de acontecer em qualquer fase da
gravidez, é no parto que essas mulheres se encontram mais frágeis e
susceptíveis a tais acontecimentos. Ao contrário de outros
procedimentos que precisam de assistência hospitalar, o parto é um
processo fisiológico que necessita de cuidados e acolhimento. Porém
no momento especial da vida de uma mulher tem sido alvo de
agressões físicas, verbais e falta de desrespeito quanto ao direito de
decisão por parte das parturientes” (PEREIRA; SILVA, p.103, 2015).
É importante ressaltar ainda que, o enfrentamento em relação à violência obstétrica
exige que os profissionais de saúde assumam uma responsabilidade para além das rotinas
de pré-natal e do entendimento biomédico da gestação e parturição
Trona-se necessário, também, o planejamento do parto entendida por um plano de
parto exige um esforço da mulher para entender e expressar seus valores pessoais, medos
e necessidades no processo partitivo e facilita a comunicação dessas preferências aos
profissionais da assistência. São vantagens descritas do uso do plano de parto a melhoria
da comunicação com a equipe de assistência, a sensação de ter escolhas melhores fazendo
com que a mulher esteja mais consciente das opções que tem durante o parto (TESSE;
KNOBEL, 2015).
É preciso haver um diálogo entre a mulher e os profissionais envolvidos no parto,
ou seja, enfermeiros, médicos. Isso permite o conhecimento de práticas, de ideias, de
valores, de jeito de ser, tão necessários para a realização de um bom parto, um parto dito
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humanizado. O processo de conhecimento da gestante preste a entrar em trabalho de
parto, deve ser do interesse do profissional ali envolvido, isso ajuda a decidir melhor o que
realizar tendo em vista o bem da mãe, do filho e do trabalho profissional (PEREIRA; SILVA,
2016).
Assim, também observa os autores que:
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“A episiotomia, um dos procedimentos cirúrgicos mais comuns em
obstetrícia é, no entanto, realizado muitas vezes sem qualquer
consentimento específico da paciente. É uma intervenção ainda
realizada rotineiramente e os profissionais de saúde, presos a
conceitos e práticas que não contemplam evidências científicas
atuais, insistem na realização deste procedimento, violando, assim,
os direitos das mulheres. Como qualquer ato cirúrgico, essa prática
também possui algumas complicações. Os riscos associados são: a
extensão da lesão, hemorragia significativa, dor no pós-parto, edema,
infecções, hematoma, dispareunia, e a endometriose da episiorrafia,
embora este último seja raro” (PEREIRA; SILVA, p.104, 2016).
Exposto isto, fica evidente o quão é importante a ciência da paciente ao ser
submetida ao procedimento da episiotomia, ou seja, deve compreender que é uma prática
que requer um trabalho sério e eficiente dos médicos e enfermeiros, pois não sendo bem
realizados prejudica a sua saúde. Algumas manobras para apressar o parto acabam por
violentar a mulher e colocar até mesmo a integridade física do bebê em risco.
Esse ato é uma violência obstétrica e consiste em uma manobra na qual é exercida
pressão sobre a porção superior do útero, no intuito de fazer o bebê sair mais rápido.
Porém, essa tentativa de agilizar o processo para a mãe sem evidencia prejuízo ao bebê.

Neste conceito, nos trazem que os médicos devem trabalhar em favor do bem-estar
das pacientes, isso porque suas ações baseadas em princípios, leis e fundamentos
norteados pelo Código de Ética Médica, e devem respeitar a decisão dos pacientes e
valorizar a vida (PEREIRA; SILVA, 2016).
Toda a gestação e o trabalho de parto as mulheres possuem direitos que devem ser
respeitados pelos profissionais da saúde para que se tenha um atendimento integral e de
qualidade. Pode-se dizer que o não cumprimento do Código de Ética da medicina e dos
direitos das mulheres no parto, resulta nas ocorrências ainda mais graves da violência
obstétrica que não permite um parto com dignidade, segurança e responsabilidade
(PEREIRA; SILVA, 2016).
2.2 Violência Obstétrica: O que diz a lei ?
231

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Torturar uma pessoa seja qual condição, é uma forma de violar seus Direitos
Humanos, pois em conformidade com Constituição Federal de 1988, art.5º, inciso III
disciplina que: “Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante”.
Logo, entende-se que cometer violência obstétrica vem ofender a dignidade da
mulher podendo deixar traumas em seu cotidiano por torturada e tratada de forma
desumana, desrespeitando seu bem-estar e prejudicando sua vida, além de colocar em
risco a vida do bebê. No Brasil não há legislação vigente que preconize, existindo tão
somente o Projeto de Lei n. 7.633/2014, que dispõe sobre a humanização da atenção à
mulher e ao recém-nascido durante o ciclo gravídico-puerperal (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE,
2018).
Como se pode observar, a violência obstétrica ainda não tem uma lei específica para
sua preconização, apenas um projeto de lei que determinam melhor atendimento para a
mãe e a criança. Ponderam que:
“A abordagem da violência obstétrica baseada nos direitos humanos
é essencial, haja vista se tratar de tema que envolve saúde,
autodeterminação e integridade pessoal, bem como dizer respeito à
grupo vulnerável: as mulheres, principalmente, no campo da saúde
onde lutam para serem consideradas plenamente em suas
capacidades e não serem discriminadas em razão do gênero, de
modo que não possam gozar seus direitos” (OLIVEIRA;
ALBUQUERQUE, p.41, 2018).
A saúde é uma das questões mais importantes a ser melhoradas para o bem-estar
dos indivíduos, em se tratando da mulher deve-se ter em mente que os Direitos Humanos
são um auxílio, pois desde muito tempo atrás é discriminada e, por vezes, impedida de
gozar daquilo que por lei é seu direito. O direito à vida é um dos principais direitos
humanos, uma vez que é diretamente responsável pela fruição de todos os outros. Para
seu gozo, estabelece-se a obrigação do Estado de abstenção de interferência, bem como
o provimento de condições de uma vida digna (OLIVEIRA; ALBUQUERQUE, 2018).
As determinações citadas acima, norteiam um processo aplicável em defesa da
mulher que sofreu violência obstétrica. A causa cível pode gerar indenização para a vítima
sendo necessário laudo conclusivo. Nota-se que a paciente acaba por adquirir algo que
por lei já lhe é garantido, que é o direito de decidir se deseja ou não submetida a um
procedimento médico, não havendo qualquer dever legal em fazê-lo. Conforme direito à
informação do qual está disposto no art. 19 da Declaração Universal de Direitos Humanos,
que aduz que todo indivíduo tem direito à liberdade de opinião e de expressão (OLIVEIRA;
ALBUQUERQUE, 2018).
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Dos quais tratam especificamente do tema violência (com ênfase aos tipos de lesões
corporais, podendo ser caracterizados com dolosos ou culposos), bem como no código
Civil, (nos casos de ações cíveis de reparação de danos) quais deverão ser analisados caso
a caso pelos representantes do Ministério Público e posteriormente em Juízo, caso haja
prosseguimento das ações. Por exemplo os estados e municípios brasileiros, por parte de
seus Governantes foram editadas leis locais, onde procura criar mecanismos de defesa às
mulheres da violência nesse sentido podemos mencionar o estado de Tocantins e de Santa
Catarina.
Com isso é possível concluir que, seguindo as ideias dos autores já mencionados no
contexto deste estudo, se observa que a violência obstétrica não possui uma ferramenta
legal eficaz para sua erradicação, uma vez que o paciente se encontra desamparado no
ordenamento jurídico. O artigo 7° da lei n°11.340 de 07 de agosto de 2006, referente a lei
Maria da Penha abrange todo tipo de violência, doméstica, física ou psicológica. Portanto
ao ponderar que a mulher violentada no procedimento do parto pode recorrer à justiça
sendo a promotoria reservada por definir a jurisprudência cabível no caso, já que ainda
legalmente não se tem uma legislação eficaz que garanta tal segurança.
3 CONCLUSÃO
A partir das informações apresentadas ao longo do estudo, foi possível concluir que,
a violência obstétrica de acordo com as pesquisas revisadas não possui um conceito único,
nem definido em termos legais devido à falta de instância específicas que penalizam os
maus tratos e processos desnecessários aos quais a maioria das mulheres brasileiras são
submetida.
Por meios destes fatores é que foi possível observar que os direitos e a autonomia
da mulher a cada vez mais estão sendo suprimida. Com isso a violência obstétrica ainda
não tem uma legislação própria que define as punições e penalidades dos praticantes, não
tendo tipificação penal própria, nesse sentido, destaca se a necessidade de uma
conceitualização de violência obstétrica, preferencialmente documentos legais que a
definem e a criminalizem.
O que se tem em vista é a concepção alicerçada nos direitos humanos no qual as
vítimas, ou seja, mulheres no período do parto, deve ser tratada de forma humanizada,
sem prejuízo de sua dignidade e saúde, física e psicológica. A violência obstétrica é também
responsabilidade da área da saúde, tampouco é uma questão social apresentando um
misto dos campos entre a medicina e a sociedade, e pelas situações que pertencem ou
transitam por ambas.
A violência obstétrica tem que continuar sendo discutida cada vez com mais ênfase,
com mais criticidade, a fim de que mecanismos na área da jurisprudência, do direito cível,
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possam ser criados para fazer valer a dignidade da pessoa, ou seja, seu bem-estar sem
privação de seus direitos. A grande maioria das mulheres brasileiras já sofrerão algum tipo
de violência obstétrica, mas por medo ou por não saberem que estava sofrendo esse tipo
de violência, se calaram naquele momento, vindo a sofrem futuramente de algum dano
físico ou psicológico.
É necessário que haja ainda mais divulgações acerca desse tema, para que as
mulheres tenham acesso a informações e aos seus direitos e que estejam mais
empoderadas e preparadas para o momento do parto. Pois a defesa e o julgamento de
casos de violência obstétrica dependem das provas e informações coletadas e da decisão
da promotoria que incumbido de uma jurisprudência que julga eficaz chega ao consenso
de indenizar e tomar atitudes de combate e proteção.
Portanto, mesmo não existindo uma legislação específica para esta violência, as
vítimas não podem se deixar abater pelo descaso e maus-tratos, pelo contrário deve buscar
seus direitos, recorrendo a denúncias junto ao Ministério Público.
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RESUMO: A presente pesquisa visa analisar quais os princípios que fundamentam a
responsabilização civil por abandono afetivo inverso. O estudo tem como base a
necessidade de observância acerca do direito dos idosos, levando em consideração o
crescente aumento da população idosa no Brasil, e consequentemente o abandono por
parte de seus descendentes. Com a pesquisa pretende-se trazer, com maior profundidade,
os aspectos das relações familiares, principalmente no que tange ao direito dos idosos.
Para isto, optou-se pela utilização da abordagem qualitativa, da metodologia indutiva, bem
como a utilização da pesquisa bibliográfica para obter as informações necessárias acerca
da temática.
Palavras-chave: Responsabilidade Civil. Abandono afetivo inverso. Direito de família.
ABSTRACT: This research aims to analyze the principles that underlie civil liability for inverse
affective abandonment. The study is based on the need to observe the rights of the elderly,
taking into account the increase in the elderly population in Brazil, and consequently the
abandonment by their descendants. With the intention to bring, in greater depth, the
aspects of family relationships, especially with regard to the rights of the elderly. For this,
we chose to use the qualitative approach, as well as the use of bibliographic research to
obtain the required information on the subject.
Keywords: Civil Liability. Inverse affective abandonment. Family right.
1. INTRODUÇÃO

O envelhecimento da população é um fenômeno social decorrente de uma
remodelagem acerca do perfil demográfico de grande parte da população mundial, tendo
como auxiliadores nesse processo a queda das taxas de mortalidade e natalidade.
De acordo com Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD Contínua) de
2017, 14,6% da população brasileira encontra-se na faixa etária de 60 anos ou mais, o
equivalente a 30,3 milhões de pessoas, além disso, com base na Projeção da População do
18 Doutor em Direito Privado pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais - PUC Minas, Pós
graduação latu sensu em Processo Civil pela UCS, Advogado e professor da Universidade Católica do
Tocantins e da Universidade Estadual do Tocantins.

19 Doutora e Mestre em Educação pela Universidade Federal da Bahia. Especialista em Comunicação,
Estratégias e linguagens. Atualmente leciona no Centro Universitário Católica do Tocantins - UniCatólica.
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Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualizada em 2018, esse número tende
a aumentar significativamente até o ano de 2060.
Nesse contexto, nota-se que o envelhecimento da população brasileira traz uma
considerável altereção social diante da comunidade, exigindo novas soluções em todas as
esferas, inclusive, nas dos profissionais do Direito.
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No âmbito jurídico o processo de senilidade trouxe a necessidade de tutela
especial para as situações delicadas vivenciadas pelos idosos, tendo a Constituição Federal
de 1988 delineado importantes preceitos acerca da temática. Em relação a legislação
infraconstitucional é possivel encontrar normas que versam sobre a proteção ao idoso,
como as Leis nº 8.842 (Política Nacional do Idoso) e 10.741 (Estatuto do Idoso), as quais
tutelam de forma mais específica acerca das adversidades vivenciadas por aqueles de idade
avançada.
É criada uma nova discussão com a mudança em relação ao crescimento da
população e sua tutela, questionando se o dever de cuidado dos descendentes para com
seus ascendentes é exclusivamente material, excluindo a questão moral e afetiva. Para a
discussão, dividiu-se o trabalho em três seções.
A primeira seção versará sobre o idoso nas relações familiares, abordando,
também, os reflexos dos princípios constituicionais trazidos como valores sociais
fundamentais pela Carta Magna.
A segunda seção abordará o conceito de abandono afetivo e abandono afetivo
inverso.
Por fim, a terceira seção tem o objetivo de exemplificar a relação entre
responsabilidade civil e o abandono afetivo inverso.
Diante disso, o presente trabalho visa demonstrar como os princípios norteadores
das relações familiares podem ser usados como fundamentação para a responsabilização
dos descendentes em a relação ao abandono afetivo inverso.
2. A RELAÇÃO FAMILIAR E SEUS PRINCÍPIOS À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
1988
O conceito de família, bem como as estruturas familiares, vêm sendo modificados
todos os dias com as consideráveis mudanças ocorridas nos últimos anos. Nos séculos
passados, em uma sociedade predominantemente conservadora, o núcleo familiar tinha
um perfil patriarcal. Hoje é possível identificar na sociedade uma extensa diversidade no
que diz respeito à composição familiar. Com essa constante mudança, cobra-se, também,
um avanço jurídico no que tange ao direito de família.
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É inegável a importância da família para a sociedade. Para Maria Berenice Dias,
A família é cantada e decantada como a base da sociedade e, por
essa razão, recebe especial proteção do Estado (CF 226). A própria
Declaração Universal dos Direitos do Homem estabelece (XVI3): A
família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito
à proteção da sociedade e do Estado. Sempre se considerou que a
maior missão do Estado é preservar o organismo familiar sobre o
qual repousam suas bases. (DIAS, 2016, p. 23)
Sabendo dessa importância é que surge a necessidade da tutela deste instituto,
criando-se o Direito de Família, que vem trazer a tutela jurídica necessária para proteção
deste instituto tão importante para a construção social dos indivíduos.
Sobre a estrutura do Direito de Família, esta pode ser considerada um ramo do
Direito Civil, conforme observa Tartuce (2020). Este tem como base a análise dos seguintes
institutos: a) casamento; b) união estável; c) relações de parentesco; d) filiação; e) alimentos;
f) bem de família; g) tutela, curatela e guarda.
Acerca da tutela do Estado para com o instituto familiar, Maria Berenice Dias
entende que:
O direito é a mais eficaz técnica para o Estado cumprir sua importante
função de organizar a vida em sociedade. Para isso impõe pautas de
condutas, nada mais do que regras de comportamento a serem
respeitadas por todos. O ordenamento jurídico - verdadeiro interdito
proibitório dos impulsos que podem inviabilizar o convívio social possibilita a vida em sociedade. (DIAS, 2016, p.18)

Nesse sentido, é importante ressaltar as alterações extremamente significativas
que ocorreram com o decorrer dos anos na legislação brasileira. No Código Civil de 1916,
a concepção de família era extremamente restrita ao casamento, trazendo uma visão
simplista e discriminatória para o instituto familiar. Filhos ilegítimos e vínculos
extramatrimoniais eram tratados com alusões punitivas, usadas apenas para exclusão de
direitos com o intuito de resguardar a família anteriormente constituída pelo casamento
“oficial”.
Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a família passou a ser um
alicerce para o bem estar, felicidade e desenvolvimento social do indivíduo. Ademais,
inovou positivamente ao desconsiderar estritamente laços biológicos para a constituição
de família. Alguns fundamentos expressos na Carta Magna valem ser lembrados para a
exemplificação do assunto, entre eles: a igualdade de todos os filhos independendo de sua
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origem (CF, 226 § 6º); a adoção (CF 227 §§ 5º e 6º); a família formada por qualquer dos pais
e descendentes, incluindo os adotivos, com os mesmo direitos e deveres (CF 226 § 4º); e o
direito à convivência familiar como prevalência da criança, do adolescente e do jovem (CF
227).
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Importante destacar, ainda, a relevância da Constituição Federal de 1988 no que
diz respeito aos princípios reguladores e auxiliadores na resolução de conflitos na seara
familiar. Na doutrina, Maria Berenice Dias observa brilhantemente o tema: “Um novo modo
de ver o direito emergiu da Constituição Federal, verdadeira carta de princípios, que impôs
eficácia a todas as suas normas definidoras de direitos e de garantias fundamentais (CF
5.o § 1º).” (DIAS, 2016, p. 39).
Fontes formais do direito, não necessariamente expressos em lei, esses institutos
têm grande função no que diz respeito a interpretação das normas. Em outros termos, os
princípios são os norteadores da lei, aqueles que auxiliam o intérprete na compreensão
mais justa e adequada do dispositivo legal e, por conseguinte, sua aplicação diante de
novos conflitos jurídicos originados da evolução de conceitos e padrões sociais.
Em relação a estas bases da normativa jurídica, Miguel Reale exemplifica que:
Princípios são enunciações normativas de valor genérico, que
condicionam e orientam a compreensão do ordenamento jurídico, a
aplicação e integração ou mesmo para a elaboração de novas
normas. São verdades fundantes de um sistema de conhecimento,
como tais admitidas, por serem evidentes ou por terem sido
comprovadas, mas também por motivos de ordem prática de caráter
operacional, isto é, como pressupostos exigidos pelas necessidades
da pesquisa e da práxis. (REALE, 2003, P.37)

Todos eles têm extrema relevância quando se aborda o direito da família e, sem
eles, seria impossível a interpretação da lei civil. Isso porque, como explanado, uma
sociedade organizada em um Estado Democrático de Direito necessita estruturar sua
pirâmide normativo-jurídica em princípios basilares, os quais identificam o espírito, as
intenções e finalidades que deseja alcançar aquele grupo de indivíduos.
Dentre os princípios previsto na Constituição Federal de 1988, interessam-nos,
para o aprofundamento do tema, princípios específicos norteadores do direito de família,
são alguns deles: dignidade de pessoa humana; solidariedade familiar e afetividade.
O primeiro, princípio da dignidade da pessoa humana, elencado no art. 1º, III, da
Constituição Federal, é considerado como um dos fundamentos da República Federtiva do
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Brasil. A sua delimitação é hoje uma das maiores dificuldades entre os doutrinadores,
devido a infinidade de situações em que ele pode incidir.
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Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho o define como “Um valor
fundamental de respeito à existência humana, segundas suas possibilidades e expectativas,
patrimoniais e afetivas, indispensáveis a sua realização pessoal e a busca da felicidade”.
(GAGLIANO E FILHO, 2016, p. 78).
Por ser considerado um macroprincípio e diante de sua grande amplitude, a
dignidade da pessoa humana exerce um papel importante em relação a estrutura familiar.
Tal princípio também é de enorme relevância no que diz respeito ao direito dos idosos.
O Estatuto de idoso, disposto pela lei 10.741 de 01 de outubro de
2003, é um instrumento que visa garantir um envelhecimento digno,
devendo ser assegurado solidariamente pela família, pela
comunidade e pelo Estado. É o que dispõe o art. 3º:
“Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a
efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à
cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária”.
(ESTATUTO DO IDOSO, 2003)
Além disso, este princípio possui relevante função hermenêutica no ordenamento
jurídico, sendo um parâmetro para a aplicação e interpretação das normas.
Outro princípio de significativa relevância é o princípio da solidariedade familiar.
Para Maria Berenice Dias (2016, p. 78) solidariedade é o compromisso que cada pessoa
tem com outra. Defende que esse princípio dispõe de notável ética, pelo fato de possuir
em sua estruturação o sentido literal do termo solidariedade, o qual compõe a fraternidade
e a reciprocidade.
Por último, tendo relação direta com o dano moral por abandono afetivo,
encontra-se o princípio da afetividade, considerado atualmente como um dos pilares da
relação familiar. Não obstante a falta de previsão expressa na Constituição federal,
encontra-se diretamente ligado ao princípio da dignidade humana e o da solidariedade.
Maria berenice dias alude que:

A afetividade é o princípio que fundamenta o Direito de Família na
estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com
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primazia em face de considerações de caráter patrimonial ou
biológico. (DIAS , 2016, p. 52)
Em vista disso, percebe-se a importância dos três princípios acima citados para a
proteção das relações familiares, sendo eles a base para uma possível responsabilização
civil quando o individuo tiver seu direito violado.
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3. ABANDONO AFETIVO E ABANDONO AFETIVO INVERSO
Diante das mudanças ocorridas no Direito de Família, bem como na própria forma
de conceituação de família, torna-se oportuno indicar os princípios da dignidade humana,
da afetividade e da solidariedade como norteadores das relações familiares. Introduzindo,
assim, o afeto no ordenamento jurídico.
Hoje a contrução da família diverge da que alguns estavam habituados. Valorizase muito mais os laços afetivos do que anos atrás, deixando de lado a rigidez em relação
aos laços sanguíneos como base para a construção familiar.

Com essa significativa modificação veio a tona como a falta desse instituto pode
afetar os indivíduos que compõe a estrutura familiar. O dever de cuidado está
expressamente determinado na lei como dever legal tanto dos pais com os filhos quanto
dos filhos com os pais. Trazendo aqui a figura do abandono afetivo, o qual não trata da
condição da pessoa amar outra, e sim do seu dever legal de cuidado e assistência previsto
no ordenamento jurídico brasileiro.
Inicialmente, importa conceituar o que é abando afetivo. Este instituto configurase quando os responsáveis legais são negligentes ou omissos em relação ao dever de
cuidar para com seus descendentes, deixando de suprir as necessidades internas e
subjetivas do agente. Ocorre, assim, o abandono moral da criança, trazendo a ela grande
sofrimento, inclusive, psicológico.
Insta pontuar que, ao citar o abandono afetivo, não está sendo colocada em pauta
a condição de amar. Sabe-se que amor, carinho e afeto em sua literalidade são sentimentos
que não podem ser exigidos de outrem. O que se tem nestes casos é a violação de sua
honra, dignidade e moralidade de forma objetiva e absoluta.
Em relação ao abandono afetivo na modalidade inversa, de acordo com o
desembargador Jones Figueiredo Alves (PE), diretor nacional do Instituto Brasileiro de
Direito de Família (IBDFAM), o compreende como: “Abandono afetivo é a inação de afeto,
ou mais precisamente, a não permanência do cuidar, dos filhos para com os genitores, de
regra idosos, quando o cuidado tem o seu valor jurídico imaterial servindo de base
fundante para o estabelecimento da solidariedade familiar e da segurança afetiva da
família”.
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Similarmente, Maria Berenice Dias (2016, p.648) o compreende como o
descumprimento da obrigação de cuidado dos descendentes para com os ascendentes,
previstos na Constituição Federal no art. 229.
A lei 10.741 de 01 de outubro de 2003, que define o Estatuto do Idoso, versa sobre
o papel da sociedade, da comunidade e do Poder Público acerca da obrigação em
assegurar os direitos fundamentais das pessoas com idade igual ou superior a 60 anos.
Destacando principalmente a função da família nesse contexto.
Os Arts. 3, 10 e 44, mencionam as medidas de proteção ao idoso, as quais devem
ser baseadas no fortalecimento da estrutura familiar e comunitária. Além disso, dispõem
sobre a obrigação da família em assegurar ao idoso a tutela de seus direitos fundamentais.
Tais normas vem com o intuito de assegurar uma proteção mais adequada aos
idosos diante de sua vulnerabilidade. Isso não quer dizer que as pessoas com maior idade
estão sendo transformadas em pessoas totalmente incapazes. O que esses institutos
procuraram trazer é uma forma de transformar o processo de envelhecimento em algo
digno e com a devida proteção na medida de sua incapacidade e necessidade.
Para isso, o cuidado é elemento essencial. As pessoas com mais idade necessitam
de uma atenção especial. Como as crianças menores, os idosos tem suas peculiaridades
que precisam ser respeitadas e atendidas por toda a sociedade.
Quando se fala em abandono afetivo é certo que não se pode impor para o outro
a obrigação de amar ou de demonstrar afeto no sentido literal da palavra. Ocorre que
existe no ordenamento jurídico brasileiro a responsabilidade de prestação de auxílio
imateral, a qual consiste em amparo, proteção e cuidado tanto dos pais com os filhos
quanto dos filhos com os pais. Assim, possuindo o auxílio imaterial valor jurídico, a violação
desse dever moral representa um ato ilícito que deve ser reparado.
De acordo com o enunciado número 10 do Instituto Brasileiro de Direito de Família
(IBDFAM): “É cabível o reconhecimento do abandono afetivo em relação aos ascendentes
idosos”. Embora o enunciado sirva de diretriz para a doutrina e a jurisprudência, o
cabimento da indenização encontra-se bastante controvertido no sistema judiciário
brasileiro. Por um lado muitos se posicionam afirmando que estaria ocorrendo
monetização das relações familiares, enquanto há quem acredite no cabimento da
indenização por abandono afetivo inverso, visto que o dever de cuidado é tutelado pelo
ordenamento jurídico.
4. RESPONSABILIDADE CIVIL E O ABANDONO AFETIVO
Em seu conceito mais simples, a responsabilidade civil é o dever de reparar o dano
que uma pessoa, eventualmente, cause a outra. Para maior didática e compreensão,
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podemos dividi-la em responsabilidade civil objetiva e responsabilidade civil subjetiva,
cujos fundamentos legais estão nos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil Brasileiro.
A respeito do tema, lecionam Pablo Stolze Gagliano e Rodolfo Pamplona Filho:
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A noção jurídica de responsabilidade pressupõe a atividade danosa
de alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola uma norma
jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa
forma, às consequências do seu ato (obrigação de reparar).
Trazendo esse conceito para o âmbito do Direito Privado, eseguindo
essa mesma linha de raciocínio, diríamos que a responsabilidade
civil deriva da agressão a um interesse eminentemente particular,
sujeitando, assim, o infrator, ao pagamento de uma compensação
pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior
de coisas. (GAGLIANO E PAMPLONA FILHO, 2016, livro digital)
A principal diferença entre as duas modalidades de responsabilização civil acima
expostas está na caracterização da culpa. A culpa, em sentido estrito, é caracterizada
quando o indivíduo causa algum tipo de dano por negligência, imprudência ou
imprudência.
Portanto, temos que, na responsabilidade civil subjetiva, exige-se a culpa do
agente (ação ou omissão). Entende-se como ação o agir voluntário do agente, neste caso,
mesmo sem culpa, o agente pratica ato voluntário (negligência ou imprudência). Por
omissão, conceitua-se o ato ou efeito de omitir-se diante de uma situação que exigia ação
voluntária do agente. Enquanto a responsabilidade civil objetiva independe da constatação
de qualquer variante subjetiva do agente (culpa), ou seja, não se analisa o aspecto íntimo
(intenção do ator).

O Código Civil brasileiro, mais especificamente em seu artigo 186, sustenta a teoria
da culpa na modalidade da responsabilidade civil subjetiva como regra. Nesse ponto cabe
ressaltar que o emprego da palavra culpa está sendo usado em sentido amplo, para indicar
não só a culpa em sentido estrito, incluindo também o dolo.
Por isso, Cavalieri (2014, p. 27) aponta que mediante leitura e interpretação do art.
186 é possível identificar com clareza os pressupostos para a responsabilização civil
subjetiva. O ato culposo do agente, vem expresso na locução “aquele que, por ação ou
omissão voluntária, negligência ou imperícia”; o nexo causal, evidenciado no verbo causar;
e por fim, o dano, salientado nas expressões “violar direito ou causar dano a outrem”.

Por outro lado, a responsabilidade objetiva, apesar de exceção, é lembrada no art.
927, parágrafo único, do CC que traz em seu conteúdo:
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Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, é obrigado a repará-lo.
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Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.
Esse tipo de responsabilização independe de culpa e é comprovada com a
caracterização de nexo causal entre a conduta do agente (entendido aqui como causador
do ilícito) e o resultado danoso. Em olhar mais detalhado, a concepção da responsabilidade
civil objetiva tem como fundamento a teoria do risco. Tal teoria pode ser entendida como
qualquer atividade, praticada por um indivíduo, que crie risco de dano para terceiros,
devendo a pessoa que a exerce reparar eventual dano, independentemente de culpa.
Nesse sentido, é de bom alvitre mencionar o pensamento de Maria Helena Diniz
(2007, p. 42), que aponta a existência de três elementos para que seja caracterizada a
responsabilidade civil do indivíduo, são eles: a existência de ação, comissiva ou omissiva,
que caracterize ato ilícito; dano moral ou material causado à vítima; e o nexo de causalidade
entre o dano e ação.
Pois bem, no direito de família, que é o foco desta pesquisa, questiona-se acerca
da possibilidade da responsabilização civil entre familiares, mais precisamente acerca da
responsabilização por danos morais decorrente do abandono afetivo inverso. Para isso, é
necessário entender, também, o conceito de ato ilícito e dano, com foco principal no dano
moral.
O ato ilícito pode ser definido como o conjuto dos presupostos da
responsabilidade civil. Quando o agente mediante conduta culposa, viola o direito de
outrem causando-lhe dano, tem-se um ato ilícito. Diante de tal ato deflui o dever de
indenizar, conforme o art. 927 do Código Civil.
Dessa forma, o ato ilícito é a conduta humana que causa dano a terceiro, ferindo
seus direitos privados e estando em desacordo com as normas jurídicas. O art. 186 do
Código Civil traz a referida construção:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência
ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que
exclusivamente moral, comete ato ilícito”

Tendo isso em vista, a partir da consumação de tal ato ilícito tem-se a
caracterização do dano. É sabido que para haver o pagamento de indenização é exigido a
comprovação de culpa ou dolo na conduta que ocasionou o dano patrimonial ou
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extrapatrimonial suportado por alguém. Em regra, não é cabível a aplicação da
responsabilidade civil sem dano, sendo o prejudicado responsável em apresentar provas
acerca do prejuízo sofrido.
O dano pode ser divido em duas modalidades: dano material e dano moral.
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Importante ressaltar que a súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça, do ano de
1992, aduz a possibilidade de cumulação de pedido de reparação, em uma mesmo ação,
de danos materiais e danos morais. Após a promulgação da Constituição Federal de 1988,
tornou-se possível tal reparação.
Com isso, a tendencia é expandir o reconhecimento de novos danos. Neste cenário,
em 2009 o próprio Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 387, permitindo a
cumulação de danos estéticos tanto aos danos morais quanto aos danos materiais.
Acerca do dano material, esse consiste no prejuízo ou perda que atinja o
patrimônio corpóreo do indivíduo. Além da prova de dolo ou culpa, de acordo com arts.
183 e 403 do Código Civil não é possível a responsabilização civil sem dano, cabendo ao
autor da demanda a obrigação de provar os fatos por ele alegados.
De acordo com o art. 402 do CC os danos materiais podem ter uma
subclassificação. Flavio Tartuce exemplifica:
Danos emergentes ou danos positivos – o que efetivamente se
perdeu. Como exemplo típico, pode ser citado o estrago do
automóvel, no caso de um acidente de trânsito.
[...]
Lucros cessantes ou danos negativos – o que razoavelmente se
deixou de lucrar. No caso de acidente de trânsito, poderá pleitear
lucros cessantes o taxista, que deixou de receber valores com tal
evento, fazendo-se o cálculo dos lucros cessantes de acordo com a
tabela fornecida pelo sindicato da classe e o tempo de
impossibilidade de trabalho. (TARTUCE, 2020, LIVRO DIGITAL)
A segunda espécie, o dano moral, é caracterizado pela lesão dos direitos da
personalidade de um indivíduo. Neste caso a violação é do direito subjetivo, aquele que
não se pode ver ou tocar. O dano moral se fundamenta pelo teor vexatório da ofensa, que
pode acarretar danos tanto psicológicos quanto danos à imagem da pessoa ofendida.
Importante frisar que a indenização por dano moral não vem com a intenção de
“precificar” a dor ou o sofrimento suportado. Flavio Tartuce (2020, LIVRO DIGITAL) alude
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que a reparação não determina um preço ou uma valoração para a dor e para o sofrimento.
O objetivo é buscar uma meio adequado para atenuar, em parte, os prejuízos imateriais
que foram suportados. Por esse motivo é utilizado a expressão ressarcimento e não
reparação. Lembrando que não há intenção de acrécimo patrimonial para a vítima, mas
sim apenas a compensação pelos males suportados.
A reparação do dano moral também é garantida pela Constituição Federal, em seu
artigo 5º, incisos V e X:
Art. 5º, inciso V. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem.
[...]
Art. 5º, inciso 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.

Quando se trata de indenização por dano moral em relação ao abandono afetivo
e ao abandono afeito inverso nota-se uma divergência entre os doutrinadores, bem como
na jurisprudência atual.
No ano de 2012, em decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de relatoria da
ministra Nancy Andrighi, considerou-se possível a aplicação do conceito de dano moral
nas relações de família. Para a Ministra, o dano extrapatrimonial estaria consolidado na
obrigação dos pais em dar todo o auxílio psicológico necessário aos filhos. Nesse julgado,
aplicou-se o cuidado como valor jurídico, com fulcro no princípio da afetividade,
resultando na responsabilidade por dano moral em relação ao abandono do filho.

No mesmo sentido, a 8ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios (TJDFT) manteve, por maioria, a decisão em que condenava um pai que por
mais de 20 anos abandonou afetivamente uma das filhas. No ato o desembargador
destacou que “não se pode exigir, judicialmente, desde os primeiros sinais do abandono,
o cumprimento da "obrigação natural" do amor. Por tratar-se de uma obrigação natural,
um juiz não pode obrigar um pai a amar uma filha”, destacou. “Mas não é só de amor que
se trata quando o tema é a dignidade humana dos filhos e a paternidade responsável. Há,
entre o abandono e o amor, o dever de cuidado. Amar é uma possibilidade; cuidar é uma
obrigação civil”, resaltou na decisão.
Nesse contexto, nota-se que, mesmo o idoso recebendo assistência material de
algum familiar, pode-se concluir que na omissão do deveres de cuidado citados na
Constituição Federal e no Estatuto ocorre um ato ilícito, possibilitando a reparação de
cunho moral.
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Sabendo que no ordenamento jurídico brasileiro inexiste regulamentação acerca
de tal matéria, questiona-se a possibilidade de trazer uma interpretação principiológica
para a pretensão. Segundo o desembargador Jones Figueirêdo Alves (PE), diretor nacional
do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) a resposta é positiva:
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“O princípio do “neminem laedere” (“não causar dano a
ninguém”) que serve de fundamento para toda a doutrina da
responsabilidade civil. Demais disso, cuidando-se de ilicitude civil de
conduta, exorta-se a regra geral do art. 186 do Código Civil, onde
ínsito o princípio, segundo a qual “aquele que por, ação ou omissão
voluntária, negligência ou imprududência violar direito e causar
dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”
Segue-se, então, a aplicação do artigo 927 do mesmo estatuto
civilista, indicando que aquele que, por ato ilícito, causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo; sendo certo que dita reparação
pela via da indenização, deve medir-se pela extensão do dano, na
forma do artigo 944 do Código Civil.”
Assim, nota-se a possibilidade de reparação civil de forma analógica e
principiológica acerca da violação do dever de cuidado perante os idosos. Cumprido os
requisitos para a responsabilização civil, torna-se adequada a imposição da reparação.
Por se tratar de algo subjetivo, impalpavél; a responsabilização dos filhos por
infração no dever de cuidado dos pais deve ser analisada com cautela. É de extrema
relevância a análise minuciosa de cada caso concreto a fim de assegurar uma solução justa
para ambas as partes da lide. O dano moral, aqui sustentado, não pode se tornar um meio
para ”punir” o outro por chateações. O dano moral tem sua base firmada no sentido de
reparar os danos internos do indíviduo, aqueles que não são vistos ou tocados.
Insta pontuar, por fim, que a ideia da reparação não deve ser considerada como
uma imposição de amar ou um artifício para monetizar as relações familiares, e sim como
uma consequência diante do descumprimento diante de um dever imposto pelo
ordenamento jurídico brasileiro, dispondo ao terceiro atingido (nesse caso, o idoso) a
possibilidade de receber reparação pelo dano suportado.
CONCLUSÃO
O dever de cuidado assegurado pelo ordenamento jurídico brasileiro ultrapassa o
simples pagamento de pensão alimentícia. É encargo dos filhos amparar seus pais
materialmente e moralmente na velhice. Tal amparo moral tem fundamento nos princípios
da dignidade humana, solidariedade e, em especial, no princípio da afetividade.
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O presente artigo propôs-se a contribuir com a discussão referente a
responsabilidade civil e o abandono afetivo inverso. Nele foram apresentados alguns
princípios norteadores da relação familiar, os quais podem ser usados para basear a
responsabilização civil dos filhos quando estes abandonam afetivamente seus genitores.
Ademais, tal proteção é pautada através de uma interpretação em conjuto frente
a Constituição Federal, ao Código Civil e também a outras legislações infraconstitucionais,
como o Estatuto do Idoso e da Política Nacional do Idoso.
Embora atualmente no direito brasileiro pouco se fale a respeito da praticabilidade
de responsabilização civil por abandono afetivo inverso, é inequívoco a existência de sua
possibilidade. Portanto, não obstante a falta de carinho e amor não seja considerada uma
infração jurídica, a inobservância e a omissão do dever de cuidado legalmente assegurados
pelo ordenamento jurídico podem configurar ato ilícito, podendo, assim, haver a
responsabilização dos filhos na medida de seus atos ou omissões.
Por fim, insta pontuar que tal responsabilização deve ser observada de forma
coerente, para que a reparação não se torne apenas um meio de indenização pecuniária,
perdendo, assim, sua essência.
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RESUMO: O presente artigo tem como temática a Alienação Parental e a Psicologia sobre
um olhar frente ao Direito de Família e Psicologia Jurídica. Ou seja, um estudo sobre a ótica
do Direito de Família e Psicologia Jurídica para melhor tratar a síndrome da
alienação.Diante do contexto, depara-se com o seguinte problemática: o Direito de Família
e a Psicologia Jurídica têm eficácia para melhor atender as necessidades de uma sociedade
em relação ao combateà Alienação Parental? Ou essa seria uma pretensão utópica?A
Alienação Parental configurasse quando uma criança é transformada em objeto de
vingança por um dos genitores, que denigre a imagem do outro, manipula o menor com
intuito de afastá-lo do convívio com o pai ou com a mãe, causando assim sérios danos
psicológicos a criança.Esta pesquisaobjetiva tratarda síndrome da Alienação Parental
frente a psicologia, o cenário em que surge, e como ela evolui observando os aspectos
positivos e negativos da Leinº 12.318/2010 com base na Psicologia, bem como
discorrersobre o conceito geral de Alienação Parental e as considerações acerca da Lei nº
12.318/2010 com base na Psicologia, examinaras ralações familiares, o desenvolvimento
da Alienação Parental, seus estágios, e ainda, o papel da Psicologia no combate a tal
prática. Tais informações foram obtidas por meio de pesquisas bibliográficas qualitativas,
com base nos dados eletrônicos SCIELO, LILACS, no período de 2010à 2019.Por fim,
conclui-se o artigo abordando acerca da importância dos conceitos de:Alienação Parental
e Síndrome da Alienação Parental, Guarda Compartilhada,como o objetivo de combater a
alienação, as consequências psicológicas da criança que sofre a Alienação Parental, bem
como a ótica do Direito de Família sobre a alienação e a relevância da (Lei nº 12.318/2010).
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PALAVRAS-CHAVE: Alienação Parental. Psicologia. Guarda Compartilhada. Lei nº
12.318/2010.
1. INTRODUÇÃO
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O presente trabalho aborda o tema da Alienação Parental e a Psicologia: um olhar
frente ao Direito de Família e Psicologia Jurídica, buscando enriquecer e contribuir com o
estudo para melhor tratar a Síndrome da Alienação.
De acordo com o Dr. Richard Gardner (2016), a Síndrome da Alienação Parental SAP é tida como um transtorno causado pela Alienação Parental, no qual um dos genitores
influencia a criança ou adolescente colocando-a contra o outro genitor. Tal problemática
é comumente visualizada em casos de disputa de custódia em separações judiciais, onde
os envolvidos não superam o término da relação de uma forma saudável.
O Dr. Richard Gardner (2016), esclarece ainda que, a Alienação é apontada como um
abuso emocional, que pode ocasionar consequências irreversíveis entre a criança e um dos
genitores, causando traumas ao alienado e consequentemente sérios problemas de cunho
psicológio e comportamental.
O tema em questão é socialmente relevante, uma vez que a Alienação Parental
chegou ao conhecimento tanto da psicologia quanto do direito de família brasileira.
Ressalta-se que por vezes, a Alienação Parental tem sido utilizada como instrumento
de vingança por parte do ex-cônjuge, em decorrência da não aceitação do término do
relacionamento, e isso faz que a prole seja utilizada como uma “arma” para afetar o (a) excompanheiro(a).
No que tange a esse assunto, o Poder Judicário faz uso da Lei nº 12.318/2010, a fim
de evitar, que os pais infuenciem os menores a tomarem partido em suas disputas,
bucando assim, resguarda a integridade da criança. Outro ponto que vale citar é que a
norma supracitada, busca definir acerca dos aspectos e meios para coibir a Alienação
Parental, sendo, portanto, utilizado a guarda compartilhada como uma forma de minimizar
os índices de alienação (IBGE, 2019).
Quanto a este tema, ressalta-se que o Estado tem como objetivo proteger a família
e os direitos da criança e do adolescente, a fim de garantir o mínimo de dignidade, para
que a criança possa ter um desenvolvimento saudável, sendo preservados os laços afetivos
com os pais, ou com aqueles com quem não divide mais o mesmo teto.

Diante do contexto, surge a seguinte indagnação: o Direito de Família e a Psicologia
Jurídica têm eficácia para melhor atender as necessidades de uma sociedade em relação
ao combateà Alienação Parental? Ou essa seria uma pretensão utópica?
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2. DESENVOLVIMENTO
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2.1 O que é Alienação Parental?
A Alienação Parental é entendida com uma interferência psicológica exercida por
um dos pais com intuito de prejudicar a relação da criança ou adolescente com o outro
que também é responsável por sua guarda, tratando-se de vingança pelo fim do
relacionamento.
A Síndrome da Alienação Parental - SAP é um transtornoinfantil que emerge quase
que exclusivamente no contexto de disputa pela guarda. Sua manifestação primária é a
campanha da criança direcionada contra o genitor para denegri-lo, campanha essa sem
justificativa. Isso ressulta na “lavagem cerebral” realizada pelo outro genitor e da própria
contribuição da criança na desqualificação do pai/mãe alienado(a). Quando o abuso e/ou
negligência parental são presentes, a animosidade da criança pode ser justificada e então
a explicação e Síndrome de Alienação Parental para essa hostilidade não pode ser aplicada.
(GARDNER, 2016, p. 98).

Cumpri salientar que algumas pessoas aoromperem seus relacionamentos, insistem
em
envolver
os
filhosnos
conflitos
de
uma
separação
marcada
pormágoasedecepções,utilizando-semuitasvezesdoconvívio
com
a
criançaparatentarprejudicararelaçãocomooutrogenitor, e para tanto, partem para denegrir e
manipular sentimentos do menor.
Insta mencionar que a Alienação Parental pode ser praticada por um dos pais, pelos
avós, ou ainda, por quem quer que esteja a guarda da criança. O alienador se aproveita do
maior convívio para afastar não apenas fisicamente mais emocionalmente. Segundo
Gardner (2016), “a criança vítima desse tipo de abuso tende a ter sua relação com o outro

genitor, ameaçada, diminuída e podendo a até ser rompida caso uma intervenção não
ocorra a tempo.”
Outrossim, na grande parte dos casos, com o desígnio de gerar trantorno emocional
no menor e ainda fazê-lo tomar seu partido, o alienador chega a expor o relacionamento
conjugal do casal ao filho. Há casos que, a pessoa muda de endereço, sem nenhum tipo
de comunicação, a fim de dificultar o convívio entre o pai/mãe e o filho(a).
Ainda nesta baila, é comum o alienador se utilizar de vários meios para evitar que o
filho conviva com o genitor alienado, tentanto criar temor, afastando o menor do pai ou
da mãe, com o fito de ferir o ex-companheiro(a), e muitas vezes, para atingir o seu alvo, o
alienador faz uso de inúmeros artifícios, desde da implantação de falsas memórias, suborno
e até mesmo a manipulação.
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A Síndrome de Alienação Parental - SAP apresentada pelo Dr. Gardner é o
resultadoda“lavagemcerebral”feitaporumdosgenitores,eledescrevetrêstiposde SAP bem
como três fatores que contribuem para a “patogênese dadesordem”.
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É importante salientar que Alienação Parental estar intimamente ligada a Síndrome
de Alienação Parental, sendo uma complemento da outra. A Alienação Parental é tipo
paralização da figura parental por parte de um dos genitores. Já a Síndrome de Alienação
Parental – SAP é a consequência de uma campanha de manipulação, realizada pelo
guardião da criança ou do adolescente, com intuito de afastá-lo do pai ou da mãe por
motivo de vingança após o fim de um relacionamento, caracterizado como sendo uma
espécie de “lavagem cerebral”, ou implantação de falsas memorias com fito de denegrir, e
desfazer os laços afetivos dentre os envolvidos e as vítimas.
De acordo com Carmo (2018) a SPA é uma “ação essa que pode ser praticada por

qualquer que detenha a guarda da criança e/ou adolescente, sendo uma maneira de
instruir a criança ou adolescente a nutrir repulsa do outro genitor, por motivo de vingança,
impedindo assim que o menor tenha uma relação e convívio saudável.”
É importante esclarecer que a intenção do alienante é destruir a imagem do genitor
alienado, impedindo um contato saudável com o filho(a), estando, portanto, em
descoformidade com Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA, uma vez que ele coloca
como direito fundamental para criança, o livre acesso a ambos os genitores e a convivência
familiar.
A
SAP
ocorre
quando
os
atos
são
praticados,
com
tanta
intensidade,apontodecausarprejuízos psicológicos nomenore, podendo, se o que é
patológico.
No que diz respeito a esse assunto, Priscila Fonseca 2019, aborda em seus estudos

que aSíndrome da Alienação Parental não deve ser confundida com a mera Alienação

Parental. Aquela geralmente é decorrente desta, ou seja, a alienação parental é o
afastamento do filho de um dos genitores, provocado pelo outro, via de regra, o titular da
custódia.

A síndrome da Alienação Parental, por seu turno, diz respeito às sequelas
emocionais e comportamentais de que vem a padecer acriança vítima daquele alijamento.
Assim, enquanto a síndrome refere-se à conduta do filho que se recusa terminante e
obstinadamente a ter contato com um dos progenitores, que já sofre as mazelas oriundas
daquele rompimento, a Alienação Parental se relaciona com o processo desencadeado
pelo progenitor que intenta arredar o outro genitor da vida do filho”. (FONSECA, 2019).

253

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Na visão de Gardner, a síndrome se desenvolve a partir de programação ou lavagem
cerebral realizada por um dos genitores para que o filho rejeite o outro responsável
(GARDER, 2016).
Um dos significados para o termo “alienar”, é tornar alheio, que significa está
afastado, desinteressado ou que não pertence a alguém. Assim, no contexto da Síndrome
de Alienação Parental, o genitor (alienador) tem por objetivo afastar, excluir o outro
(genitor alienado) da vida do filho.
2.2 Consequências Psicológicas Da Alienação Parental
De acordo com Trindade 2015, a Síndrome da Alienação Parental - SAP é tida como
uma a consequência psicológicas resultanteda Alienação Parental,que consiste em
umacampanhafeitapelogenitorcomo fito de prejudicar a convivência e o relacionamento
entre pai/mãe e filho(a). O genitor alienante treina o filho para criar ódio do pai ou da mãe.
Ressalta-se que amencionada síndrome pode desencadear sérios problemas de cunho
psicológio numa fase extremamante importante para o desenvolvimento social e
crescimento da criança ou do adolescente, sendo eles: baixa autoestima, depressão, medo,
transtorno de personalidade e prejuízo para a formação da personalidade da criança ou
do adolescente.
Rosa 2016, em sua obra doutrinária afirma que, o primeiro passo é identificar a
existência da síndrome, sendo iniciada com informações que demandará uma atenção
especial e uma intervenção imediata. Diante disso, faz-se necessário promover uma análise
de cada um dos envolvidos de uma maneira mais específica.
O autor relata ainda que,por se tratar de um tema imbrionário e em fase de estudos,
não há disponibilidade de opções de jurisprudências que versam sobre o assunto, sendo,
em alguns casos, necessário a exigência de laudo pericial de um psiquiatraforense, bem
como as intervenções da Psicologia, para identicar tal síndrome.
O Lei nº 8.069/1990 passou a ser uma das mais recentes aquisições, ligadas à
garantia da convivência familiar e aos direitos da criança e do adolescente. Importante
igualmente ressaltar o valor da Lei nº 11.698/2008, que dispõe acerca da guarda
compartilhada.
Conforme os dados disponibilzados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística – IBGE, antes da promulgação da Lei de Guarda Compartilhada, os índices de
deferimento de guarda unilateral para mãe eram de aproximadamente 95 a 98%, tal fato,
juntamente com a prática comum de pais separados, inconformados com o fim do
relacionamento e de posse da guarda dos filhos, procuram afastá-los da convivência do
ex-cônjuge, sendo criado, exatamente o ambiente de Alienação Parental caracterizado
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pela expressão “órfãos de pais vivos” que o legislativo, com a criação das referidas Leis,
vem tentando afastar.(SOUZA; BRITO, 2018).
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Fora de grande relevância a criação da Lei nº 12.318/2010, tendo em vista a
definição jurídica de Alienação Parental, permitindo aos julgadores e aos operadores do
direito, identificá-la com maior precisão para que, com agilidade, possam tomar as
decisões corretas a fim de interferir com atos jurídicos visando sempre à proteção à
integridade física e psicológica da criança, confome prêve o artigo 17 do Estatuto da
Criança e do Adolescente, vejamos:
Art. 17 da Lei 8.069/1990 “ O direito ao respeito consiste na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade,
da autonomia, dos valores, ideias e crenças, dos espaços e objetos
pessoais” (BRASIL. 1990).
Em conformidade com a Lei nº 12.318/2010, as medidas tomadas pelos juízes
podem variar, sendo algumas delas:adversão ao alienador; ampliação da convivência
familiar em favor do alienado; multa, acompanhamento psicológico e biopsicossocial;
determinação de alteração da guarda, e até mesmo a suspensão da autoridade parental.
Com o desígnio de contribuir com o parecer do judiciário, algumas vezes
profissionais de outras áreas como da psicologia e medicina são acionados.
Ressalta-se que os fatos relatados são repetitivos com uma vasta riqueza de
detalhes, o que muitas vezes, comprovam que a criança/adolescente se deixa levar pelo
alienado, passando a não só acreditar que no que aconteceu, mas também relatar os fatos
minuciosamente,não restanto dúvidas de quem é o real abusador da situação, uma vez
que os danos psicológicos causados na criança/adolescente envolvidosão em alguns casos,
irreparáveis.
Nos casos de separações judiciais, no direito civil brasileiro, Rosa ralata que: para

propiciar o exercício destas funções, a Psicologia Forense utiliza conhecimento científico e
clínico (mais que terapêutico), visando a fornecer noções técnicas indispensáveis à solução
de questões de ordem psicológica ouafins nos procedimentos jurídicos. (ROSA, 2016, p.
43).

Segundo o artigo que versa sobre Alienação Parental com base na Lei nº
12.318/2010, publicado pela Defensoria Pública do Estado do Pernambuco - DPPE, no sítio
eletrônico da Jus Brasil, a perícia deverá ter uma ampla avaliação Psicológica ou
Biopsicossocial na qual deverá conter entrevista com as partes envolvidas, exame de
documentos, histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de
255

www.conteudojuridico.com.br

incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos, e o exame da forma como a criança
ou o adolescente se manifesta acerca da eventual acusação do genitor.
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Avanci 2017, afirma que:
“65% dos participantes do estudo foram atingidas com baixa
autoestima,70% sofreram episódios de depressão devido à crença de
não ser amado pelo pai-alvo e da separação prolongada de seus pais,
35% envolvidos em abuso de substâncias como um meio para
mascarar seus sentimentos de dor e perda; 40% não tinham
confiança em si mesmos, bem como em relacionamentos
significativos, porque a confiança foi quebrada com os pais, 50%
sofreram a repetição dolorosa da alienação, tornando-se alienado de
seus próprios filhos.” (AVANCI,2017, p. 180).
Dessa forma, observa-se a consequência dos danos causados a criança ou
adolescente alienada.
Dr. Baker e Burkhard (2012) diz que:“A infância é um tempo para desenvolver um
senso de responsabilidade”.
É um tempo para desenvolver uma consciência. As crianças que se tornam alienadas
tem este aspecto fundamental do seu desenvolvimento descarrilhado. Elas só não são
responsabilizadas
por
seus
erros
e
crimes,
no
entanto,
elespodemserencorajadosamentirouexageraraverdadeeagirde
maneira
que
são
desrespeitosos com os outros. Estes comportamentos são reforçados por um pai de
confiança que enfraquece ainda mais o desenvolvimento moral normal, assim como o
desenvolvimento de sua capacidade de desenvolver relações normais. (BAKER;
BURKHARD,2012).
2.3 Guarda compartilhada como combate a AlienaçãoParental e a Lei nº 11.698/08
A Lei nº 11.698/2008 define a guarda compartilhada sendo “a responsabilização
conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo
teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”. (BRASIL, 2008).
Nesse passo, torna-se evidente a importância dos pais e familiares, bem como do
poder judiciário e profissionais que estejam envovidos no intuíto de enibir a alienação, ou
seja, de forma a proteger o direito da criança ou do adolescente, a fim de manter um
convívio saudável, de forma equilibrada e livre com quem desejar.
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Esse modelo de guarda vem como um meio de diminuir a alienação, de forma a
manter um equilíbrio no convívio familiar com pais mais atuantes, dividindo as
responsabilidades concernentes ao menor, proporcionando uma criação, educação
realizada de forma mais harmônica, tendo como prioridade, o bem-estar da criança, a fim
de amenizar as grandes mudanças trazidas pelo fim do relacionamento.
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É de suma importância que ambos os genitores participem das decisões relacionada
a vida dos filhos, mantendo como prioridade, o bem-estar do menor.
Por meio da guarda compartilhada é possível resguardar o vínculo afetivo entre pais
e filhos, o que é essencial para o desenvolvimento saudável da criança, e para que tenha a
sua eficácia garantida, é importante ter em mente que, no que tange ao poder familiar,
ambos os pais são responsáveis pela educação, desenvolvimento e criação da criança, sem
contar que a convivência,é o fator primorcial para manutenção dos laços afetivos.
Maria Berenice diz que: “falar guarda de filhos pressu põe a separação dos pais.
Porém, o fim do relacionamento dos pais não pode levar à cisão dos direitos parentais. O
rompimento do vínculo familiar não deve comprometer a continuidade da convivência dos
filhos com ambos os genitores. É preciso que eles não se sintam objeto de vingança, em
face dos ressentimentos dos pais” (DIAS, 2010, p.433).
Maria Helena Diniz entende que o poder familiar pode ser definido como sendo um
conjunto de direitos e obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado,
exercido em igualdade de condições, por ambos os pais, para que possam desempenhar
os encargos que a norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do
filho (DINIZ, 2015).
2.4 Alienação Parental sob a ótica do Direito deFamília

No que tange o Direito de Família são enfrentados alguns obstáculos, conflitos
relacionados à guarda e custodia dos filhos, tendo em vista que deve ser analisado as
normas jurídicas a serem aplicadas aos casos e os recursos psicológicos, sem considerar
fatores emocionais ou desensibilidade, como crescente aumento de divórcios, cheios de
conflitos, magoas e frustrações, o Direito de Família tem o dever de proteger o instituto
familiar, sendo a base fundamental para coibir qualquer tentativa de utilização e
objetificação de uma criança ouadolescente.
O artigo 226 da CF/1988 prêve que “a família é a base da sociedade e efetivamente
goza de proteção especial do Estado.”

Paulo Nader, dispõem em sua obra que família é um grupo social sui generis, que
encerra interesses morais, afetivos e econômicos. Antes de jurídica é uma instituição de
conteúdo moral, sociológico e biológico, que centraliza interesses sociais da maior
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importância. O seu papel é relevante para a criação da prole, equilíbrio emocional de seus
membros e para a formação da sociedade (NADER, 2011, p. 06).
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Maria Helena Diniz descreve que, o poder familiar pode ser definido como sendo:
“o conjunto de direitos e obrigações quanto à pessoa e bens do filho
menor não emancipado, exercido, em igualdade de condições, por
ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a
norma jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção
do filho. (DINIZ, 2012, p. 601)”.
Poder familiar, portanto, é um instituto jurídico que vincula pais e filhos menores,
não emancipados, que são os sujeitos da relação jurídica que se constitui por vínculo
natural, biológico, adotivo, pelo reconhecimento espontâneo, cujo objeto desse
relacionamento é um conjunto de direitos e deveres, em âmbito pessoal e patrimonial.
3. Relevância da Lei nº 12.318/2010
É necessário que seja feita a análise dos elementos do Estatuto da Criança e do
Adolescente e da Lei nº 12.318/2010 levando em consideração a Constituição Federal.
Assim, observa-se o disposto no ECA em seu artigo 21, que versa:
Art. 21 da Lei nº 8.069/2019 “O pátrio poder será exercido em
igualdade de condições, pelo pai e pela mãe, na forma do que
dispuser a legislação civil, assegurando a qualquer deles o direito de,
em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente
para a solução da divergência. (BRASIL. 1990)”.

O artigo do ECA supracitado demonstra a necessidade da igualdade entre os
genitores ao exercer o poder familiar. Ou seja, o exercício da responsabilidade de criar,
educar, guardar, manter e representar os filhos, e, neste mesmo artigo o judiciário é posto
à disposição dos genitores para solução de possíveis divergências nesse contexto.
Entretanto, antes da criação da Lei nº 12.318/2010, os atos que hoje são
considerados como Alienação Parental encontrava-se sem amparo legal e específico que
pudesse coibi-los.
A Lei nº 12.318/2010 veio criminalizar a conduta praticada pelo genitor ou quais
quer que detenha a guarda do menor, que por motivo de vingança venha realizar
campanha contra o outro genitor denegrindo sua imagem, com o fito de prejudicar a
relação entre pai e filho, destruindo assim, os laços afetivo.
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É importante destacar que a prática de tais condutas por um dos genitores, se dá
em decorrência da dificuldade de lidar com o fimdarelação da relação conjugal. Para suprir
as necessidades de corridas face ao processo de divórcio, bem como preservar o direito
que tanto o genitor quanto do menor que não dividem o mesmo teto que a é que foi
promulgada o supracitado dispositivo legal, buscando, assim, preservar o direito o convívio
saudável e laçosemocionais entre pais e filhos.
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Para proteger o que já é estipulado pela Carta Magna/1988 e a Lei nº 8.069/019, o
direito à convivência familiar é reconhecido constitucionalmente (art. 227), e assegurado,
no plano infraconstitucional, pelo art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
(BRASIL, 1990).
A Lei de Alienação Parental veio para se fazer cumprir o que já está no
EstatutodaCriançaeAdolescente,o artigo2°daLei nº 12.318/2010qualificaasformas de
Alienação quesão:
– realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor
no exercício da paternidade oumaternidade;
I

II –
III

dificultar o exercício da autoridadeparental;
– dificultar contato de criança ou adolescente comgenitor;

– dificultar o exercício do direito regulamentado de
convivênciafamiliar;
IV

– omitir deliberadamente a genitor informações pessoais
relevantes sobre a criança ou adolescente, inclusive escolares,
médicas e alterações deendereço;
V

– apresentar falsa denúncia contra genitor, contra familiares
deste ou contra avós, para obstar ou dificultar a convivência deles
com a criança ouadolescente;
VI

– mudar o domicílio para local distante, sem justificativa,
visando a dificultar a convivência da criança ou adolescente com
o outro genitor, com familiares deste ou comavós.
VII

Sendo identificadas quaisquer das hipóteses elencadas acima, o juiz a fim diminuir
ou inibir seus efeitos, se utilizar dos elementos processuais civis ou criminais para
resguardar o menor.
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É importante que o comunicado a autoridade competente seja de forma imediata,
para que dessa forma, seja feito a devida apreciação pelo Juiz e pelo Psicólogo, que
tomaram as medidas cabivéis ao caso concreto, protegendo os direitos dos envolvidos.
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Ema sua doutrina, Rosa fala que:
Para propiciar o exercício destas funções, a psiquiatria forense utiliza
conhecimento científico e clínico (mais que terapêutico), visando
a fornecer noções técnicas indispensáveis à solução de questões
de ordem técnico psiquiátrica ou afins nos procedimentos
jurídicos. (ROSA, 2016, p.43).
Nesse contexto, verifica-seque o profissional de psicologia é o mais recomendado
e capacitado, logo, através dasanálises e aplicações de métodos científicos, podem
identificar traumas e danos causados pela Alienação.
3.1 Alienação Parental sob a ótica da PsicologiaJurídica

A Alienação sendo algo novo que envolve o Direito de Família teve a união
deduasáreas:apsicologiaeodireito,paramelhorsolucionarasquestõespertinentes ao jurídico
e aopsicológico.
A junção das duas áreas supracitadas têm por finalidade,tratar da parte emocional
dos envolvidos, com intuíto de resguardar a criança, o adolescente e também resguarda o
direito de convívio saudável entre os pais e os filhos, em meio ao processo deseparação.
Com o desígnio de fazer uma conciliação dentro da lei de uma situação
constrangedora para todos envolvidos, que além de ser um processo doloroso e muitas
vezes conturbado, a briga judicial por bens e guarda dos filhos é uma parte que reluta o
fim do relacionamento, e se utiliza de todos os tipos de meios para prejudicar o ex-cônjuge,
até mesmo, manipular os sentimentos dos filhos,para criar temor, ou repulsa do pai ou da
mãe.
A Psicologia analisa e trata dos aspectos psicológicos do envolvidos nesse processo,
com intuito de resguarda não somente os pais mais principalmente as crianças, que mais
sofrem por serem sobrecarregadas com cobranças e culpa, na tentativa de diminuir os
efeitos
colaterais
do
processo
de
separaçãoeseusresíduosapsicologiavemsendoutilizadacomoumaferramentade
sua
importância no contexto jurídico se aliando para que sejam resguardados os direitos
básicos da criança e do adolescente.
Ariele Luz, Denise Gelain e Tatiana Benincá (2014, p. 84), citam em seu artigo, A
atuação do Psicólogo Jurídico na Alienação Parental:
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“ela ajuda a detectar conflitos de ordem emocional”; “traz aos autos
a subjetividade e dinâmica relacional”; “traz as motivações dos
comportamentos de litígio, ajuda a clarear determinada situação,
através de estudos da personalidade e contexto (familiar, social,
profissional etc.) das partes”; e, “auxilia o Judiciário a encontrar
possíveis soluções para o caso em questão” (LUZ, et al., 2014, p. 84)
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O objetivo principal da Lei da Alienação Parental é regular de forma efetiva o
convívio dos filhos com ambos os pais após o divórcio, estabelecendo em tanto, alguns
critérios acerca dos direitos dos pais e da criança ou adolescente.
De acordo com Serafim (2012):
“Nas disputas familiares, é de suma importância a presença do
psicólogo, pois se está lidando com um ponto muito delicado do ser
humano, representado pelo seu universo de relações mais íntimas. O
psicólogo na Vara de Família pode atuar como perito ou assistente
técnico, além de mediador”.
Registre-se, quão a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico no
Judiciário está prevista na Resolução nº 008/2010 do Conselho Federal de Psicologia e tal
se faz quando a prova do ocorrido necessitar de conhecimento técnico e científico.
Existindo indícios de práticas alienadoras, caberá à instauração de procedimento,
que terá tramitação prioritária, devendo a perícia psicológica ou biopsicossocial deverá ser
apresentada em 90 (noventa) dias. Veja-se:
“Art. 5º Havendo indício da prática de ato de alienação parental, em
ação autônoma ou incidental, o juiz, se necessário, determinará
perícia psicológica ou biopsicossocial.
§ 1º O laudo pericial terá base em ampla avaliação psicológica ou
biopsicossocial, conforme o caso, compreendendo, inclusive,
entrevista pessoal com as partes, exame de documentos dos autos,
histórico do relacionamento do casal e da separação, cronologia de
incidentes, avaliação da personalidade dos envolvidos e exame da
forma como a criança ou adolescente se manifesta acerca de eventual
acusação contra genitor.
§ 2º A perícia será realizada por profissional ou equipe
multidisciplinar habilitados, exigido, em qualquer caso, aptidão
comprovada por histórico profissional ou acadêmico para
diagnosticar atos de alienação parental.
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§ 3º O perito ou equipe multidisciplinar designada para verificar a
ocorrência de alienação parental terá prazo de 90 (noventa) dias para
apresentação do laudo, prorrogável exclusivamente por autorização
judicial baseada em justificativa circunstanciada”. (BRASIL, 2010).
Constatada a Alienação Parental ou conduta que dificulte a convivência paternofilial, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal do alienador, o juiz poderá, nos
termos do art. 6º da lei supramencionada:
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 aoalienador;
IV - determinar acompanhamento psicológico e/oubiopsicossocial;
V- determinar a alteração da guarda para guarda compartilhada ou
sua inversão;
VI- determinar a fixação cautelar do domicílio da criança ou
adolescente;
VII -declarar a suspensão da autoridadeparental. (BRASIL, 2010).
A prática da Alienação Parental fere direitos fundamentais que são aqueles
indispensáveis e essenciais à pessoa humana, para uma existência digna, livre, e igualitária,
e caracteriza abuso moral contra a criança ou adolescente, a Psicologia assim como o
direito tentam amenizar o processo doloroso da separação tanto para os pais quanto para
os filhos unindo-se para melhorar tratar os envolvidos.
Com o intuito de coibir essas práticas e seus efeitos negativos sobre o efetivo
desenvolvimento dos filhos, foi editada em 2010 a Lei de Alienação Parental (Lei nº 12.318),
a qual trata especificamente acerca do tema e das possíveis punições para os pais que a
realizam. (SERAFIM, 2012, p. 44). O art. 2º estabelece uma delimitação do seu conteúdo,
que deve ser considerado pelo Poder Judiciário ao julgar casos envolvendo a alienação
parental, ao inserir os parâmetros objetivos que devem ser averiguados para se configurar
a alienação, isto é:
“a interferência na formação psicológica da criança ou do
adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós
[...] para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao
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estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este”. O referido
dispositivo também elenca algumas hipóteses que incidem em
alienação parental, como dificultar o exercício do poder familiar, o
direito de visitas ou denegrir a imagem do genitor.(SERAIM, 2012, p.
44).
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Ademais, consagra-se no art. 3º a concepção abordada anteriormente, de que a
alienação viola o direito da criança ou do adolescente de estabelecer uma convivência
familiar saudável e relações de afeto com ambos os pais, sendo as condutas que ferem
esse direito consideradas como abusivas.
De acordo com Sevegnani (2017, p. 19) “a supressão do convívio com o outro

genitor fere, especialmente, o preceito constitucional previsto no art. 227 da Constituição
Federal, o qual dispõe ser um dever do Estado, da família” e da sociedade garantir à criança
o direito à convivência familiar, além de violar o art. 19 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, que dispõe sobre a prioridade absoluta da criança em ser criada no ambiente
familiar adequado.
Após a previsão legal acerca da definição da alienação parental, os demais artigos
descrevem o procedimento a ser adotado quando se verifica a ocorrência desse processo e
as punições adequadas conforme o caso concreto. (SEVEGNANI 2017, p. 19). É fundamental
destacar ainda que, no âmbito da psicologia jurídica, o artigo 6º desta lei dispõe sobre a
possibilidade de o juiz decretar, de acordo com a necessidade da situação, a realização de
perícia psicológica e biopsicossocial.
Essas avaliações serão feitas por psicólogos ou demais profissionais habilitados para
atuar em juízo, a fim de trazer dados relevantes para a decisão final do juízo, como
entrevistas pessoais e um histórico sobre o relacionamento do casal com a criança.

Quando há indícios de práticas alienadoras, instaura-se o procedimento com
tramitação prioritária, devendo a perícia psicológica ou biopsicossocial ser apresentada em
90 dias. Caso se averigue, ao final do processo, a efetiva ocorrência de alienação parental,
o juiz pode decretar medidas de advertência sobre o genitor alienante, o pagamento de
multa diária, a alteração da guarda, ou mesmo decretar a suspensão da autoridade parental
(art. 6º desta Lei). (FONSECA, 2019, p. 60).
Como se inferiu, a alienação parental é tema que pode suscitar a intervenção do
Poder Judiciário para garantir a integridade psicológica do filho, diante do risco de danos
emocionais que lhe podem advir, razão porque se traz alguns entendimentos manifestados
em decisões judiciais, diante de casos concretos.
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3.5 A importância de identificar a síndrome da alienação parental
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Uma grande questão para os operadores do Direito é a identificação do início da
Alienação Parental, bem como saber se as queixas dos genitores são realmente verdadeiras
ou falsas.
Conforme anteriormente definida, a Alienação Parental é o ato realizado por um dos
pais ou alguma pessoa próxima de tentar separar, impedir ou restringir o convívio de um
filho com um de seus genitores ou com os familiares deste, utilizando-se de meios
difamatórios ou caluniosos que denigrem e distorcem a imagem daquele. Este fenômeno
é uma ideia de fácil compreensão, todavia, historicamente, o processo foi de difícil
identificação e só passou a ser objeto de estudos a partir da década de 1980.
É importante ressaltar que a Lei de Alienação Parental trouxe em seu texto um rol
exemplificativo de hipóteses de sua prática, e que será abordado mais adiante, no qual há
comentários acerca da supracitada lei. Entretanto, o rol é apenas exemplificativo, como
indica o próprio legislador. O magistrado, portanto, tem o poder discricionário de
identificar outras manifestações de Alienação Parental com a possibilidade de utilizar-se
para tanto de perícia biopsicossocial, igualmente prevista na lei, para também poder
identificá-las. (TRINDADE, 2015).
No entanto, as estratégias de alienação parental são diversas e variadas, embora a
alienação possua algumas características em comum que se organizam em torno de
“avaliações prejudiciais, negativas, desqualificadoras e injuriosas em relação ao outro

genitor, interferências na relação com os filhos e, notadamente, obstaculização do direito
de visitas do alienado.”, segundo Trindade. (TRINDADE, 2015).

As características supracitadas são coincidentes nos casos de alienação parental e
são representadas em quatro critérios específicos, apresentados por Michael Bone e
Michael R. Walsh, que podem ser utilizados como meio de identificação de um caso de
alienação, podendo ser reconhecidos tanto na análise dos fatos como em depoimentos de
testemunhas envolvidas. (BONE, 2017). O conteúdo e a esquematização destes critérios de
identificação foram resultado de uma pesquisa na qual examinaram-se 700 casos de
separações conflitosas durante um período de 12 (doze) anos.
Os quatros critérios apontados pelos mencionados autores que caracterizam a
presença da alienação parental são:
Os quatros critérios apontados pelos mencionados autores que caracterizam a
presença da alienação parental são:
Obstrução a Todo Contato:
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“Caracterizado pelo objetivo de excluir o genitor alienado da vida dos filhos, este
critério concerne do entrave ativo na relação e no contato entre a criança e o pai ausente”
(BONE, 2017). A primeira razão para a tentativa de impedimento às visitas do outro pai é o
fato de que o genitor alienado não teria capacidade de cuidar da prole e que, em
decorrência disto, eles não se sentem bem quando voltam ao contato com o outro genitor
das visitas. Em casos mais graves a razão para a não visitação advém de uma acusação de
abuso.
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Em resumo, o elemento condutor de todas estas táticas é que um dos pais é
superior, e, por conseqüência, ele tem condições de afastar a criança do outro. Nestas
circunstâncias o genitor alienador age como barreira entre o filho e o seu ex companheiro.
A criança, vulnerável à autoridade do pai superior, com quem convive, passa, com o
decorrer do tempo, a perder o vínculo afetivo com o parente mais distante.
Denúncias falsas de abuso:
Há a possibilidade de dois tipos de abuso: o físico e o emocional. O primeiro, mais
grave, caracteriza-se por deixar marcas no corpo da criança. É a agressão física
propriamente dita. Incrivelmente, segundo Bone e Walsh, em casos de separação
problemática, a falsa denúncia mais comum, dentre os abusos físicos, é a de abuso sexual.
(BONE, 2017). Eles verificaram que, nos casos analisados onde houve falsa denúncia de
abuso, metade era de perfil sexual – mais frequentes em casos onde os filhos são pequenos
e que, portanto, são mais suscetíveis à manipulação, haja vista o desconhecimento total ou
parcial, pela criança, da sexualidade. De acordo com Sousa:
A SAP teria também como efeito as falsas denúncias de abuso sexual
e maus-tratos contra a criança. Por razões patológicas, segundo essa
autora, o genitor alienador denuncia o outro por agressão ou abuso
contra a criança sem que isso tenha efetivamente ocorrido. Essa
situação, continua a autora, seria recorrente em separações com
grande carga de litígio e disputas. As falsas denúncias são referidas
como uma forma de abuso psicológico, uma vez que as crianças
seriam influenciadas e submetidas a mentiras, e ao mesmo tempo
teriam que passar por avaliações com o objetivo de se esclarecer a
verdade. (SOUSA, 2018, p. 42).
Não menos importante, o abuso invocado mais frequentemente é o emocional, no
qual o alienado e seu filho sofrem pressões psicológicas. Um genitor interfere no castigo
aplicado pelo o outro. Abrandando a “sanção” imposta pelo outro, por exemplo. Este
conflito leva a criança a acreditar, após muita repetição, que um de seus pais não sente
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afeto por ele, que apenas aquele que detém sua guarda tem carinho e amor para lhe dar.
Outro exemplo é quando o genitor alienado estimula o convívio do filho com seu novo
cônjuge; o alienador, muitas vezes tomado até mesmo pelo ciúme de ver o antigo consorte
com outra pessoa, faz crer que o convívio com o novo cônjuge do outro não é bom para
o seu filho, declarando repetidas vezes que não aprova tal convivência, podendo chegar a
fazer campanha difamatória contra esta pessoa. Inconscientemente, a criança, influenciada
pelo alienador, passa a não se sentir confortável quando vai visitar o outro pai e seu novo
cônjuge.
Deterioração da relação após separação:
Este critério, segundo descrevem Bone e Walsh, “é relativo à existência de uma
relação positiva entre o menor e o pai ausente ou não residente‟, antes da separação do
casal, e a degradação substancial desta relação após a separação”. (BONE, 2017). Aqui há
uma comparação de como é a relação entre pai alienado e filho antes e como é depois do
fim do relacionamento entre os genitores e a observação se houve alguma mudança após
a ruptura matrimonial.
O reconhecimento deste critério não é fácil, segundo os pesquisadores, porém é
dos mais importantes no processo de identificação da Alienação Parental. Como exemplo,
eles citam um pai “não residente” que tenha mantido uma boa relação e tenha sido muito
presente na vida da criança durante o casamento e, após a separação passa a ter um
comportamento mais distante ou as crianças passam a reclamar das visitas. Seria possível
supor que, para este pai, o sentimento e a relação para com seu filho não teria motivos
para mudanças. Ora, se este mesmo pai, amoroso e presente durante o matrimônio, após
a separação tentar manter visitas regulares e conviver com os filhos e estes não se
mostrarem dispostos a vê-lo, estaria presente um forte indício da prática de Alienação
Parental. Afinal, se a relação anteriormente era saudável e havia um vínculo afetivo entre
pai e filhos, mudanças no comportamento das crianças indicam influência psicológica que
surgiram após a mudança na vida daquela família. (FONSECA, 2019). Neste caso, a inércia
do outro genitor que não admite a mudança de comportamento do filho demonstra a falta
de interesse na relação do outro pai com o menor. A partir do estudo do comportamento
do guardião poder-se-ia identificar a existência da Alienação Parental.
Evidentemente, este critério atenta para a importância da avaliação psicológica dos
envolvidos não só quanto a sua situação atual, mas também quanto a suas características
no passado. O profissional especializado deve ter em vista que o caso deve ser estudado
de maneira abrangente, pesquisando igualmente, os sintomas da alienação parental no
exemplo dado seria a queixa das crianças em relação às visitas, a relação anterior à
separação e, também, o comportamento do pai ausente após a separação. Por tal motivo
esse critério de avaliação torna-se bastante complexo e difícil de ser reconhecido.
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Reação de medo por parte dos filhos:
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É natural que o pai detentor da guarda tenha uma maior influência no
comportamento dos filhos. No entanto, muitas vezes, ele acaba por criar uma dependência
do filho em relação a ele, em detrimento a relação entre o outro pai e o menor. Atitudes e
palavras dúbias, que despertam na criança o medo da perda do contato, do carinho, do
afeto de ambos os genitores, são comuns por parte dos pais alienadores, segundo Bone e
Walsh. (BONE, 2017). Essa conduta cria um ambiente instável emocionalmente para o filho.
Ele passa a pensar que caso desaponte o pai detentor da guarda poderá ficar sozinha.
Então, o medo do abandono faz com que a criança se sinta constantemente submetida a
provas de lealdade para com pai que detém a guarda.
Caso o pai residente sempre se mostre incomodado com as visitas do filho ao pai
ausente, a criança, ao perceber tal comportamento, passa não querer mais conviver com o
outro genitor. O menor, de acordo com os estudos de Bone e Walsh, apresenta este
comportamento por puro medo de abandono. (BONE, 2017). Ela foi “programada” a
acreditar que só o genitor que detém sua guarda é quem é capaz de cuidá-la, então deve
preservar, ao máximo, esta relação, mesmo que a afaste de seu outro pai. É comum a
criança ouvir do guardião que se fizer alguma coisa que ele não goste, ele a mandará viver
com o outro pai. Deste modo, criança, dependente, passa a detestar ver ou visitar seu outro
pai, caracterizando a alienação parental, segundo Bone e Walsh. (BONE, 2017).
Assim, a obrigatoriedade das visitas faz surgir, na criança, a necessidade de
“esconder” de ambos os pais o que está sentindo. Com medo de represálias, não quer
desapontar o alienador para não ser abandonado, e também precisa conviver com o pai
alienado sem dizer o que sente. A partir daí a criança passa a viver num conflito emocional
permanente. Bone e Walsh “afirmam que, diante desta situação, para sobreviver, estes
filhos “aprendem a manipular.” (BONE, 2017).
Tornam-se prematuramente espertos para decifrar o ambiente emocional; para
falar apenas uma parte da verdade; e por fim, enredar-se nas mentiras e exprimir emoções
falsas.
Desse modo, tais critérios apresentados acima ajudam a identificar casos de
Alienação Parental e são de muita valia no auxílio aos operadores do Direito a enfrentar e
combater tal mazela. No entanto, o magistrado, de acordo com a Lei nº 12.318/2010, tem
a sua disposição um rol exemplificativo e a possibilidade de perícia para averiguar se no
caso concreto sub judice está havendo ou não a alienação parental.

Primeiramente, por razão dos muitos problemas que podem ser gerados em
decorrência da SAP, é de suma importância que seu diagnóstico seja feito o mais breve
possível, quanto mais cedo forem feitas as intervenções jurídicas e psicológicas cabíveis,
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melhor será para todos os envolvidos. Segundo Trindade (2017) “De fato, a síndrome de
Alienação Parental exige uma abordagem terapêutica específica para cada uma das
pessoas envolvidas, havendo necessidade de atendimento da criança, do alienador e do
alienado”. Por mais difícil que seja, é importante, estabelecer de maneira segura as
características, condutas e os sentimentos do alienador, para que então seja identificada a
síndrome. Algumas das características mais mencionadas são: dependência, baixa
autoestirna, resistência a ser avaliadas, condutas de desrespeito às regras.
4.CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente trabalho tem o objetivo de mostrar os fatos relacionados ao direito de
família e Psicologia Jurídica e como se unem para melhor atender as necessidades de uma
sociedade em constante mudança, e busca esclarecer de que forma cada uma das partes
contribui para minimizar os efeitos da alienação parental, mostrando que se pode unir a
lei ao tratamento psicológico das vítimas de forma a maximizar sua eficiência e eficácia,
buscando sempre o aprimoramento das soluções para melhor atender o anseio da
sociedade.
É de extrema importância a cooperação dessas duas fontes para que se tenha um
tratamento adequado. Sendo uma importante base da sociedade a família deve ser
atendida em suas modificações, sendo resguardado o direito de todos, em sua forma
conjunta quanto individual. E apesar de o divórcio ser o fim da relação do casal eles não
deixam de ser pais por decorrência desse fato e a criança ou adolescente são prioridade,
sua saúde psicológica e uma parte importante a ser resguardada.
É importante ressaltar que é direito da criança manter convívio com ambos os pais
algo que deve ser resguardo, deve-se manter a criança ou adolescente mais distante
possível dos conflitos e disputas que seguem o divórcio. Geralmente temos nossos pais
como referência para a vida, uma figura a ser seguida, dessa forma a alienação é uma forma
de deteriorar a imagem que a criança ou adolescente tem da sua figura paterna ou
materna, fato este que não afeta a penas a relação entre pai e filho mais também seu
desenvolvimento social, intelectual, cognitivo eemocional.
Desta forma, visando proteger os direitos dos menores que são os mais afetados
nessa mudança que a separação trás para suas vidas, o ordenamento jurídico conta com o
apoio de profissionais da área da Psicologia para tratar os envolvidos no processo de
alienação de forma a branger o alienado, alienante e a parte alvo de vingança, com intuito
de amenizar os danos causados ou até mesmo evita-los que foi criado dispositivos jurídicos
como a guarda compartilhada para que se possa ter uma diminuição nos índices
dealienação.

268

www.conteudojuridico.com.br

Da mesma forma foram estabelecidas em lei o que vem ser a alienação, e as
consequências jurídicas, ponto importante no combate da alienação, é sem dúvida a
conscientização sobre o crime: “punição do alienador mediante pena de detenção (prisão)
de três meses a três anos” e a disposição para buscar ajuda para que seja combatida da
melhor forma possível com a ajuda da lei e da Psicologia, buscando atender melhor o tema
que cresce assim como o número de divórciosjudicias.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo analisar de como a Lei 12.737/2012,
conhecida como a “Lei Carolina Dieckmann”, contribuiu para o tratamento dos crimes
cometidos no ambiente cibernético. A referida Lei tipifica como crime condutas realizadas
em ambiente virtual. Com os adventos tecnológicos fez-se necessário que o Direito
acompanhe esta evolução, uma vez que antes da aprovação da lei não existia tipo penal
de tal conduta. Tal tipificação é relevante na área penal, uma vez que esta área trata com
primazia a legalidade estrita, ou seja, “nullum crimen nulla poena sine lege”, não existindo
delito sem lei anterior que o defina. Assim, apesar de não poder abranger a todas as
ocorrências cometidas virtualmente, a Lei 12.737/2012 foi precursora, inovando nesse
âmbito. Este trabalho pretende demonstrar com clareza os benefícios advindos da lei
conhecida como “Lei Carolina Dieckmann”, bem como verificar as inovações que vieram
através dessa, já que foi a primeira a possuir regulamentação. Ademais, caberá também
centrar-se esta discussão nos pontos negativos desta regulamentação, que se pode
afirmar, diz respeito às imprecisões legislativas e terminológicas, bem como a falta de
profundidade nas especificações da lei e também devido à falta de atividade legislativa
quanto aos crimes cibernéticos. Igualmente, caberá também a este trabalho reiterar os
pontos da lei que foram recentemente atualizados, que, pode-se dizer, tornou a lei mais
severa e tentou mitigar alguma de suas imprecisões.
PALAVRAS-CHAVE: Cibercrime. Direito Penal. Invasão. Lei Carolina Dieckmann.
ABSTRACT: This article aims to analyze how Law 12,737/2012, known as the “Caroline
Dieckmann Law”, contributed to the treatment of crimes committed in the cyber
environment. The aforementioned Law typifies conducts carried out in a virtual
environment as a crime. With technological advances, it became necessary for the Law to
accompany this evolution, since before the approval of the law there was no law that
typified such conduct. This classification is relevant in the criminal area, since this area deals
primarily with strict legality, that is, “nullum crimen nulla poena sine lege”, with no offense
without a previous law that defines it. Thus, despite not being able to cover all occurrences
committed virtually, Law 12,737/2012 was a precursor, innovating in this area, this work
intends to clearly demonstrate the benefits arising from the law known as the “Caroline
Dieckmann Law”, as well as verifying the innovations that came through this one, as it was
the first to have regulation. Furthermore, it will also be necessary to focus this discussion
on the negative points of this regulation, which can be affirmed, concerns the legislative
and terminological inaccuracies, as well as the lack of depth in the law's specifications and
also due to the lack of legislative activity regarding cyber crimes. Likewise, it will also be up
273

www.conteudojuridico.com.br

to this work to reiterate the points of the law that were recently updated, which, it can be
said, made the law more severe and tried to mitigate some of its inaccuracies.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Crimes Cibernéticos e a Lei 12.737/2012. 3. Crimes informáticos.
4. O caso Carolina Dieckmann 5. A criação da Lei. 6. Consequências e perspectivas da Lei
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1. INTRODUÇÃO
O ambiente jurídico tem por escopo regular condutas realizadas em situações
concretas. Com a globalização e a utilização de ferramentas tecnológicas cada vez mais
frequente surgem diversas novas situações que devem ser acompanhadas pela lei. Assim,
a evolução tecnológica é acompanhada do surgimento de diversas novas possibilidades
de delito, é importante que a problemática gerada com tais avanços também tenha
regulamentação, na medida em que avança a criminalidade, também se avance a repressão
aos delitos cometidos nesse ambiente.
Ora, é evidente que o Direito não consegue adaptar-se em velocidade igual à
evolução tecnológica, por isto torna-se mais que necessário que os debates envolvendo o
ambiente virtual sejam recorrentes, em temáticas que não envolvam apenas o Direito
Penal, mas também todo o arcabouço jurídico-legal protegido pelos direitos fundamentais.
De antemão, devemos relembrar que o sistema jurídico pátrio é fundado na
primazia da dignidade da pessoa humana e no império da lei. Isto não se deixa de aplicarse ao Direito Penal também, bem como nos seus princípios que limitam o poder punitivo
do Estado. Claro, é assaz relevante a importância do Direito Penal e da estrita legalidade,
visto que cabe a esta seara prever punições aos delitos praticados que violem os bens
jurídicos mais relevantes. Assim, cabe à lei exercer sua função social, que é justamente
promover a ressocialização dos autores de delitos, de modo a evitar a reiteração de tais
condutas ilícitas.
Neste contexto advém a Lei n.° 12.737/12, popularmente conhecida como a “Lei
Carolina Dieckmann”, que surgiu no seio da pressão midiática de quando a citada atriz foi
alvo de criminosos que invadiram seus arquivos e a ameaçaram divulgar sua intimidade.
Desde então as condutas descritas na Lei não apenas foram conhecidas na esfera jurídica,
como também representou verdadeira inovação na legislação pátria.
Verifica-se ainda que é necessária uma análise minuciosa dessa Lei, que embora
tenha sido alvo de muitas críticas por muitos doutrinadores, foi precursora no que se refere
a regulamentação de condutas criminosas em crimes cometidos no âmbito cibernético.
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Ademais, ao tecer as críticas necessárias, enfatiza-se que essas são importantes num
momento de grande evolução tecnológica e clamor social por paz e justiça.
2. CRIMES CIBERNÉTICOS E A LEI 12.737/2012
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A lei 12.737/2012 em seu escopo tipifica os crimes classificados como “delitos
informáticos”. Assim, as razões de existência desta advêm do avanço tecnológico e da
consequente inclusão digital que abarca um número cada vez maior de pessoas. Desta
forma, o acesso aos meios digitais e tecnológicos configura-se como figura ímpar de
cidadania e acesso ao conhecimento, informações e bem-estar.
Por outro lado, é evidente que nem só de aspectos positivos vive a evolução digital,
a sua expansão exponencial, bem como a falta de conhecimento técnico de grande parte
dos usuários, faz com que estes últimos tornem-se suscetíveis às diversas práticas
delituosas que surgem com essa nova realidade.
Ora, desta forma insta pontuar a essencialidade do Direito Penal nesta temática,
uma vez que este atua como ultima ratio, princípio norteador desta seara, cabendo ao
Direito Penal tratar somente das lesões ou atos ilícitos mais graves.
Outrossim, conforme Nucci (2014, p. 60), o Direito Penal constitui a mais drástica
opção estatal para regular conflitos e aplicar sanções, devendo também moldar-se ao
princípio constitucional da dignidade humana.
De outra forma, a criação da lei 12.737/2012 fundamenta-se em dois princípios que
regem a lógica e são essências do Direito Penal, dentre outros: o princípio da legalidade e
da anterioridade.
Portanto, o primeiro aponta que os tipos penais somente podem ser criados por lei
em sentido estrito, conforme o processo legislativo devido (artigo 5.°, XXXIX, CF). O
segundo princípio pode ser resumido pela máxima “não há crime sem lei anterior que o
defina e sem prévia cominação legal” (Nucci, 2014, p. 62-63).
Assim, não cabe a este artigo esgotar a temática principiológica, em suma, reiterase que o Direito Penal é construído sob um denso arcabouço jurídico-legal, a qual cabe
sempre ponderação acerca de quais situações devem ser regidas pela lei penal. Conforme
o princípio da intervenção mínima, nem todo bem jurídico é tutelado pelo Direito Penal,
uma vez que a esta seara deve-se a proteção dos bens jurídicos mais relevantes para a
pessoa humana e para a vida em sociedade.
3.CRIMES INFORMÁTICOS
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Conforme o exposto por Nucci (2014, p. 137 e ss.)
o crime pode ser definido
conforme três conceitos: material, formal e analítico. O primeiro define o crime como
conduta que ofende um bem juridicamente tutelado e merecedor de pena; o conceito
formal entende ser crime toda consulta que colide frontalmente contra a lei penal editada
pelo Estado; já o conceito analítico de crime adota uma definição tripartida, ou seja, tratase de crime toda conduta típica, antijurídica e culpável.
Explica-se.
Fato típico é aquele que se adéqua ao tipo penal, lastreado pelo nexo causal.
Antijurídico é todo fato contrário ao direito e que cause efetiva lesão ao bem tutelado. Já
a culpabilidade, em suma, pode ser definida como o juízo de reprovabilidade social da
conduta a incidir sobre o fato e seu autor22.
Outrossim, os cibercrimes ocorrem em decorrência de toda e qualquer atividade
ilícita exercida no ambiente virtual, por meio de dispositivos eletrônicos, cometidos por
hackers23 ou crackers24. Podendo envolver crimes como fraudem, estelionato, bullying na
internet, falsificação de identidade, ameaças, etc. Trata-se de condutas antijurídicas e
culpáveis, utilizando-se dos meios eletrônicos para atingir pretensão ilegal (Sá e Silva, 2020,
p. 4).
Destarte, conforme a exposição de Kummer (2017, p. 55 e ss.) a doutrina pátria
classifica os crimes informáticos da seguinte forma:
Crimes impróprios: aqueles que apesar de serem cometidos por sistemas
informatizados, poderiam ocorrer por si só, violando bens já protegidos pelo Código Penal.
Ora, entre os crimes cibernéticos mais comuns podem ser citados: extorsão, falsidade
ideológica, ameaça, pornografia infantil, furto qualificado por fraude, estelionato. Nesse
sentido, um crime informático muito comum é o crime contra a honra, principalmente via
exposição em redes sociais, uma vez que a Constituição Federal traz em seu bojo a
proteção à intimidade, à vida provada, à honra e à imagem das pessoas.
Crimes próprios: neste caso os bens jurídicos violados são os próprios dados
computacionais, situação que só pode ser realizada por meio de sistemas informáticos.
22Como pré-requisitos da culpabilidade apontam-se também a imputabilidade do agente, que este atue
com consciência potencial de ilicitude e de possibilidade de atuação de modo diverso, conforme os demais
pormenores legais.
23Em suma, o hacker utiliza seu conhecimento para melhorar sistemas e encontrar brechas de segurança
para que elas possam ser corrigidas, sem a intenção de prejudicar terceiros.

24Os crackers visam burlar a segurança eletrônica para obter alguma vantagem ou prejudicar pessoas e
empresas. São vistos como cibercriminosos, já usam seus conhecimentos de forma ilegal.
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Como exemplos podem ser citados os seguintes casos: invasão a dispositivos informáticos
para furtos de senhas, obtenção e transferência de senhas, obtenção e transferência ilegal
de dados, dano ao banco de dados ou sistemas de informação, disseminação de vírus,
ataques de phishing25, socialengineering26 e pharming27.
Ainda há crimes informáticos mistos, situação em que existe a violação dos dados
informáticos e dos bens jurídicos distinto destes e protegidos legalmente
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Ademais, conforme a classificação acima exposta por Kummer (2020, p. 64), nos
chamados crimes informáticos impróprios os bens jurídicos a serem protegidos pelo
ordenamento jurídico vigente seriam a intimidade, a honra, a propriedade, etc. Ao passo
que nos chamados crimes informáticos próprios, os bens jurídicos a serem protegidos
seriam bens intrinsecamente informáticos, muitos dos quais ainda não devidamente
protegidos pelo Código Penal e legislações especiais, como aqueles bens que foram
adotados pela Convenção de Budapeste28: confidencialidade, integridade e
disponibilidade de sistemas de computador, redes e dados de computador.
4. O CASO CAROLINA DIECKMANN
Em breve síntese, a situação origina-se de um spam enviado para a atriz, esta clica
neste arquivo e o abre em seu computador, possibilitando, assim, a invasão do computador
de Carolina e o posterior acesso ao conteúdo íntimo29. A atriz foi vítima de diversas
chantagens e a ameaça de extorsão30.
Todavia, ao tempo do ocorrido, não havia legislação que se tornasse mais especifica
ao fato, isso é, a pratica de condutas que tipificassem o acesso a dispositivos informáticos
25Nesta situação, o spam é enviado ao usuário, que clica neste e é encaminhado a um site falso, que pode
oferecer algum benefício, mas que visa invadir o computador e baixar um programa malicioso com a
finalidade de roubar os dados e informações do usuário.
26Um tipo de fraude virtual onde o usuário é levado a preencher determinado formulário tido como
confiável, mas na verdade está fornecendo dados para que criminosos façam uso.
27Trata-se de técnica em que o os nomes do domínio são modificados a fim de que o usuário seja
conduzido a um endereço que contenha um site falso, a partir daí podem ser coletados dados sigilosos do
usuário como diversas situações.
28Insta salientar que em 2021 o Brasil deu passos positivos à adesão à Convenção de Budapeste, um
acordo internacional para unificar tipos penais e medidas de colaboração relacionadas ao combate aos
crimes cibernéticos.
29Os criminosos fizeram uso de phising.
30Conforme o artigo 158 do Código Penal trata-se de situação de constrangimento a alguém mediante
violência ou grave ameaça, com o intuito de obter para si ou para outrem vantagem econômica indevida, a
fazer, tolerar ou deixar de fazer alguma coisa.
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alheios, sem autorização. Mesmo com o acompanhamento policial havia barreiras jurídicas,
quanto ao ajuizamento da ação.
Conforme Garcia (2017, p.38), o delegado que estava à frente das investigações
informou que foi aberto um registro de ocorrência, pelo crime de extorsão qualificada pelo
concurso de agentes, e ainda pelos crimes de difamação e furto. Surgindo nesse sentido a
necessidade de criação de lei específica que tipificasse delitos cometidos no âmbito
cibernético.
5. A CRIAÇÃO DA LEI
De acordo com o dito por Pragana (2018, p.14 e SS.), antes da promulgação da Lei
n° 12.737/2012 invadir dispositivo informático (tais como smartphone, servidores, desktop,
notebook, pen drive e HD externo) constituía fato atípico. Muitas vezes o Judiciário se
utilizava indevidamente da analogia em malam partem no direito material penal para
reparar a vítima pela agressão ao patrimônio material ou imaterial, enquadrando como
furto, dano ou outro tipo penal não adequado à realidade fática.
Conforme Garcia (2017, p. 38), o Congresso Nacional discutia o tema havia mais de
10 anos, no ano de 1999, Luiz Piauhylino de Melo Monteiro, à época deputado, propôs o
PL de nº 84/99, que tinha por alvo dispor a respeito de crimes praticados em âmbito
informático, bem como sanções.
Entretanto, com o a propagação do caso da atriz Carolina Dieckmann os projetos
de Lei passaram a ter prioridade e, assim, o Congresso Nacional adotou medidas concretas
na repressão ao cometimento de delitos informáticos. Tal repercussão trouxe pressão
social quanto à criminalização das condutas, visto que estas não eram consideradas crimes
em espécie segundo o Código Penal Brasileiro, conforme o exposto por Garcia (2017, p.
38).
A aprovação ocorreu em 30 de novembro de 2012, onde na Câmera dos Deputados,
o PL de nº 35/2012, tendo sua origem no PL º 2.793/2011, sendo alternativa ao PL de nº
84/99. Nesse caso, o projeto teve sua promulgação e sanção pela presidência da República,
por meio da Lei 12.737/12, que popularmente ficou conhecida como: A lei Carolina
Dieckmann. Tendo a publicação em Diário oficial da União em 03 de dezembro de 2012, e
entrando em vigor 120 (cento e vinte) dias posteriores a sua publicação.
5. PREVISÃO NO CÓDIGO PENAL
A Lei 12.737, de 30 de novembro de 2012, tipificou um novo crime denominado
Invasão de Dispositivo Informático, com previsão no art. 154-A, do Código Penal, o que
cumpre mencionar:
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Invadir dispositivo informático de uso alheio, conectado ou não à
rede de computadores, com o fim de obter, adulterar ou destruir
dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do usuário
do dispositivo ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita
(CP, art. 154-A, caput).
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Adicionalmente, o parágrafo primeiro aponta que incorre na mesma pena quem
produz, oferece, distribui, vende ou difunde dispositivo ou programa de computador com
o intuito de permitir a prática da conduta do crime de invasão de dispositivo informático.
Ademais, cumpre relembrar que recentemente, neste mesmo ano, houve pequenas
alterações legislativas através da Lei 14.155/2021 que entrou em vigor em 28.05.2021.
Assim, o crime de invasão de dispositivo informático que antes possuía pena de
detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa, passou a ter pena reclusão de 1(um) a 4
(quatro anos), e multa.
Portanto, este deixou de ser um crime de menor potencial ofensivo (Lei 9.099/9531),
não cabendo mais transação penal32, apesar de poder ser possível aplicar-se o instituto
da suspensão condicional do processo33 e o acordo de não persecução penal34 (art. 28A, CPP).
Destarte, é nítido o tratamento mais severo que foi dado a esse tipo penal por meio
das recentes atualizações legislativas, visto que o amplo acesso às redes possibilita cada
vez mais o aumento das práticas ilícitas por meio virtual.
Igualmente, antes da lei n° 14.155/2021 a causa de aumento de pena do § 2º do art.
154-A previa o intervalo de 1/6 a 1/3, contudo, atualmente, o aumento de pena passou a
variar de 1/3 a 2/3 se da invasão houver prejuízo econômico.
31Em seu artigo 61. ° dispõe que consideram-se infrações de menor potencial ofensivo as contravenções
penais e os crimes que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com
multa.
32Trata-se de acordo firmado entre o réu e o Ministério Público, no qual o causado aceita cumprir pena
antecipada de multa ou restrição de direitos e o processo é arquivado.
33Benefício trazido pela lei 9.099/95 que permite a suspensão do processo, submetendo o acusado a um
período de prova de 2 a 4 anos, sendo que expirado tal prazo sem revogação do benefícios, o juiz declarará
extinta a punibilidade.
34Trata-se de instituto recentemente introduzido em nosso ordenamento que beneficia o investigado que
tenha confessado a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça cuja pena seja inferior a
quatro anos.
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Desta forma, insta salientar que o parágrafo § 3 é uma qualificadora que prevê pena
de 2 a 5 anos, dispondo que se da invasão houver obtenção de conteúdo de comunicações
eletrônicas privadas, segredos comerciais ou industriais, informações sigilosas definidas em
lei ou se houver também o controle remoto do dispositivo invadido.
Ora, ainda considerando as normas de Direito Penal35, tais inovações trazidas pela
lei 11.455/2021 são prejudiciais ao réu, assim, então, as mesmas só poderão ser aplicadas
às condutas praticadas a partir do dia 28.05.2021, referente à vigência da respectiva lei.
Ainda no seio da Lei 12.737 de 2012, o parágrafo § 4 aponta para caso de aumento
de pena de 1/3 a 2/3 se houver divulgação, comercialização ou transmissão a terceiro, a
qualquer título, dos dados ou informações obtidas.
Neste mesmo sentido, o parágrafo § 5 determina aumento de pena de 1/3 a metade
caso o crime seja praticado contra o presidente da República, governadores e prefeitos;
presidente do Supremo Tribunal Federal; e presidente da Câmara dos Deputados, Senado
Federal, Assembleia Legislativa Estadual e demais autoridades descritas na lei.
Adicionalmente, conforme Pragana (2018, p.15 e SS.), o legislador pecou ao
descrever, na versão original da lei publicada em 2012, que a conduta não precisava conter
o termo “causar violação indevida de mecanismo de segurança”, na medida em que
somente seria necessária a falta de autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo
e a finalidade descrita no tipo penal. Contudo, a citada lei n.° 14.155 de 2021 veio a corrigir
tal incongruência conforme a nova redação dada ao artigo 154-A do Código Penal.
Conforme expõe Kummer (2017, p. 82 e ss.) só há crime quando a conduta recai
sobre dispositivo alheio. O elemento subjetivo é o dolo acrescido de uma finalidade
específica, por conseguinte, não há modalidade culposa e existe a modalidade tentada.
Típica situação relativa a este crime é que apesar da existência do consentimento
do titular do dispositivo informático para o acesso de determinada pessoa a informações
tidas como privadas, esta divulga tais informações para terceiros não autorizados, claro,
sem consentimento para isto.
A título exemplificativo, conforme ilustrado pela obra de Kummer (2017, p. 84), um
tipo de crime que merece destaque, em virtude de sua frequência, são os casos em que as
pessoas, principalmente as mulheres e jovens têm suas intimidades indevidamente
expostas em redes sociais e em aplicativos (como o whatsapp) sem os seus
consentimentos, tais situações ocorrem, sobretudo, após encaminharem tais conteúdos a
35 Em conformidade também com a regra do inciso XL do art 5.° da Constituição Federal, uma vez que a lei
penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu.
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seus parceiros. Desta forma, uma vez que o conteúdo é distribuído, seu alcance é rápido e
incontrolável, de forma gerar danos irreversíveis às vítimas, principalmente a adolescentes
e jovens.
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De acordo com Kummer (2017, p. 86), a tutela penal pretendida é da liberdade
individual de manter os segredos particulares, assim, visa-se resguardar a privacidade da
pessoa em dispositivo informático. Portanto, convém reiterar que a privacidade envolve a
liberdade pessoal de se resguardar a intimidade, a vida privada, a honra, a inviolabilidade
de comunicação e correspondência e a livre manifestação do pensamento, do acesso não
autorizado de terceiros.
Outrossim, conforme a opinião de Soares (2020, p. 22) o bem jurídico defendido
pela lei é a inviolabilidade dos dados informáticos. O sujeito ativo é qualquer pessoa que
não está habilitado ao acesso às informações. O sujeito passivo seria qualquer pessoa física
ou jurídica, proprietária de documentos computacionais.
Adicionalmente, Kummer (2017, p.84) afirma que apesar da existência de proteção
à violação da intimidade por invasão de dispositivos informáticos, ainda não existe no
ordenamento jurídico nacional a tutela penal da intimidade por divulgação indevida de
segredos ou momentos de intimidade (com exceção à previsão do ECA, para as vítimas
crianças e adolescentes, no art. 241-A36). Assim, esta última, a depender do caso concreto
pode ser tipificada como difamação ou injúria. Por fim, o autor ainda defende a
necessidade de novos tipos penais para os crimes cibernéticos.
6. CONSEQUÊNCIAS E PERSPECTIVAS DA LEI CAROLINA DIECKMANN
Conforme a opinião de Barbosa e Martins (2020, p. 18) o meio digital é caracterizado
pelo anonimato e acesso amplo dos indivíduos, de maneira a acarretar ao usuário uma
sensação de impunidade em relação aos seus atos no cyber espaço, frente à ausência de
legislação específica e pela ausência de controle estatal nesse meio.
Assim, uma vez que o desenvolvimento tecnológico propiciou um aumento em
relação aos crimes nos meios digitais, principalmente relacionado a crianças e adolescentes
do gênero feminino, fazem-se necessárias alternativas para tamanho problema, tendo em
36Conforme o ECA é qualificado como crime: Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, distribuir, publicar
ou divulgar por qualquer meio, inclusive por meio de sistema de informática ou telemático, fotografia,
vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou
adolescente. Igualmente estão sujeitos às penas de 3 a 6 anos: assegurar os meios ou serviços para o
armazenamento das fotografias, cenas ou imagens anteriormente citadas; assegurar, por qualquer meio, o
acesso por redes de computadores às fotografias, cenas ou imagens citadas inicialmente.
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vista a falta de proteção aos usuários das redes digitais, amparo efetivo legal e meios
adequados e suficientes para conter os autores dos crimes.
Ademais, conforme expõe Sá e Silva (2020, p. 20), dos anos 2020 para 2021 houve
verdadeiro aumento dos cibercrimes, em virtude da pandemia do COVID-19. O isolamento
social e a limitação do ir e vir fizeram com que as pessoas utilizassem mais as ferramentas
sociais, desta forma, os usuários não estão preparados para as armadilhas cibernéticas
espalhadas pelo espaço virtual, os crimes virtuais mais comuns são: fraude em seguro,
roubo de dados e informações pessoais, golpe de benefício ofertado pelo Governo, roubo
de senhas, utilização indevida do cartão de crédito, etc.
Destarte, a opinião de Pedrosa (2020, p. 51) corrobora o aqui exposto, ora, assim
não se deve mais admitir que a internet seja vista como “território sem lei”, uma vez que
neste ambiente desenvolvem-se diversos serviços, constituindo-se como um espaço
aberto de interação da sociedade civil.
Portanto, mesmo que muitas infrações cometidas na internet sejam semelhantes ao
tipo penal tradicional, tido como cibercrime impróprio, é evidente a existência de uma
lacuna que deve ser preenchida por legislação específica que demanda a criação de novos
tipos penais, de forma a criar delitos cibernéticos próprios, tendo em vista que as recentes
reformas penais e processuais não forma suficientes para suprir a demanda exigida pela
criminalidade cibernética a eclodir.
Em artigo de opinião Beretta (2014, p.1) afirma que apesar de ser tratada como um
marco na investigação de crimes informáticos no Brasil, a Lei 12.737/2012 não dispõe,
dentre outras falhas, de meios processuais que garantam sua eficácia. Coube, então, ao
Marco Civil da Internet a responsabilidade de garantir, em tese, o real objetivo da lei
Carolina Dieckmann.
O mesmo autor tece críticas quanto ao sentido ambíguo do verbo invadir, visto que
a ação de “invadir por invadir” não configura crime, uma vez que se exige a finalidade
específica de obter, adulterar ou destruir dados e informações, de acordo com a estrita
legalidade em matéria penal.
Conforme expõe Garcia (2017, p. 50-51), um dos aspectos positivos da criação da
Lei é, justamente, que esta reflete o anseio popular, mesmo limitada, configurou-se como
um grande salto na proteção às vítimas dos crimes virtuais, além de que, é claro,
representou verdadeiro avanço legislativo nacional.
A lei traz consigo maior segurança jurídica e rigor penal. Logo, ao tratar tal tema na
esfera penal fica demonstrada a importância da proteção deste bem jurídico, uma vez que
cabe ao Direito Penal à proteção dos bens jurídicos mais relevantes.
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Por conseguinte, Soares (2020, p. 22) afirma que uma das maiores desaprovações
quanto à lei localiza-se no sujeito ativo, porque seria atípico o comportamento da pessoa
que invade aparelho computacional próprio para conseguir dados de outrem que lá se
encontrem, como exemplo num CyberCafé, assim, o autor aponta erro na regulamentação
da Lei 12.737, pois quem comete o delito necessita ser sentenciado.
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Portanto, a falta de punição aos crimes cibernéticos seria mitigada com uma
legislação mais ampla, sendo insuficiente somente a Lei Carolina Dieckmann.
Adicionalmente, conforme Paulino (2020, p. 32), o artigo 154-A do Código e os seus
pontos negativos superam os pontos positivos, uma vez que trata-se de um texto ambíguo
e raso, que não adentram em diversas questões que poderiam ser suscitadas, tais quais
eventuais responsabilização dos servidores, a prática de atos ilícitos na Deep Web e a
retirada do conteúdo da internet, assim como também a falta de estrutura adequada para
a investigação e combate a essas práticas ilícitas no meio virtual.
Sá e Silva (2020, p. 16) reiteram este último ponto, uma vez que a responsabilidade
para a apuração destes crimes é da polícia judiciária, insta salientar que essa se encontra
sobrecarregada com tantas ocorrências registradas, além de que seus agentes não estão
devidamente preparados para desempenhar este trabalho com tanta perícia técnica, uma
vez que é notória a falta de pessoal e investimento material.
Adicionalmente, conforme a opinião de Prazeres e Brasil (2013, p. 16 e SS.), a lei
objeto de análise assegura repressão mais severa àquelas situações em que são registrados
prejuízos econômicos ou que dizem respeito a relações comerciais.
Contudo, o enfoque da lei deveria ser a proteção integral aos direitos de
personalidade da vítima, e não o eventual decréscimo patrimonial por ela suportado, uma
vez que o prejuízo econômico é incerto, e as lesões às garantias individuais sempre estão
presentes. Fato a reforçar a necessidade de expansão das delegacias especializadas nos
cibercrimes, justamente, com a finalidade de que as punições aos crimes virtuais sejam
mais efetivas.
Assim, conforme o ponto de vista dos citados autores, pode-se afirmar que a lei está
longe de proteger o cidadão comum das condutas criminosas praticas por meio virtual,
tendo em vista não prever diversas possibilidades de ofensas a bens jurídicos, não só
materiais, mas também imateriais e coletivos, a lei demonstra viés preponderantemente
econômico, sendo uma lei, que a priori, foi produzida às pressas com a finalidade de dar
uma resposta imediata ao clamor social e pressão midiática.
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De forma a reiterar a preocupação do legislador quanto aos crimes cibernéticos,
convém citar que recentemente a Câmara dos Deputados aprovou a adesão do Brasil à
Convenção de Budapeste.
Ora, então, conforme expõe Grossman (2021, p. 1) assim o Brasil se compromete a
elaborar leis penais que tipifiquem e punam condutas descritas em diversos artigos do
compromisso internacional, bem como editar leis que estabeleçam poderes e
procedimentos para fins de promoção de investigações ou processos criminais, referente
aos crimes cometidos por meio de um sistema informático.
7. CONCLUSÃO
Feitas maiores considerações sobre esta temática, primeiramente, conclui-se que
cabe maior atuação legislativa, devendo à jurisprudência papel ativo na resolução dos
conflitos provenientes da ausência do arcabouço jurídico legal inerente ao meio
cibernético.
Outrossim, convém reiterar que as recentes alterações no bojo desta lei são,
justamente, uma resposta às inúmeras críticas que as imprevisões, da lei original prescrevia,
como a citada “violação indevida de mecanismos de proteção do computador, portanto,
tal atualização possibilitou ampliação no âmbito do escopo de aplicação da lei.
Igualmente, o fato de a pena do crime ter sido aumentada representa também um
aspecto positivo, já que se trata de uma conduta agora mais grave, fato que pode vir a
frear o crescimento exponencial de práticas delituosas que envolvem o âmbito digital.
Posto isto, cumpre salientar que deve ser requerida das autoridades legislativas uma
atuação mais proativa, não só em relação ao aspecto legislativo, já que cabe sim aos
legisladores propor leis que tipifiquem condutas e proteja o cidadão, mas também cabe
investimento positivo em infraestrutura e fomentação da educação digital e segurança
cibernética.
Trata-se de um de tema que vai muito além da mera especulação legislativa,
configurando-se, assim, a Lei Carolina Dieckmann como um verdadeiro elemento
propulsor da temática de crimes cibernéticos.
Atualmente, verifica-se o crescimento exponencial dos crimes praticados por meios
virtuais, situações que podem ser protegidas através de outros tipos penais, ora, já que o
Direito Penal atua em ultima ratio, é imperioso que o ordenamento jurídico acompanhe de
perto tal evolução.
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Outrossim, as recentes movimentações legislativas (como à adesão à Convenção de
Budapeste e atualização legislativa da Lei Carolina Dieckmann) reafirmam à preocupação
emergente relativa aos crimes cibernéticos e suas consequências, configurando como
medidas a evitar o crescente aumento da criminalidade relacionada ao ambiente virtual.
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Também tais alterações demonstram que o legislador, mesmo que tardiamente,
encontra-se atento às exigências requeridas. Contudo, fica evidente que o Direito sempre
anda um (ou vários) passos atrás da evolução tecnológica, a tipicidade penal demora em
acompanhar a evolução social, por isso que o arcabouço jurídico torna-se obsoleto frente
às constantes evoluções do mundo tecnológicos.
Por fim, conclui-se que é necessária a existência de legislação mais abrangente
quanto ao uso da internet. As lacunas apontadas, dentre outras, devem ser preenchidas
para uma efetiva punição, e consequente controle social quanto à prática destes crimes
virtuais.
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RESUMO: O presente artigo apresenta e esclarece a usucapião especial rural, redigindo
sobre os seus aspectos históricos, requisitos e distinções entre eles, fazendo distinção
ainda, sobre posse e propriedade e analisando ainda os efeitos da função social da
propriedade sobre os requisitos da usucapião, notadamente sobre a perspectiva do seu
aperfeiçoamento, na medida em que o atendimento de aludido princípio propiciará
facilidades para o possuidor adquirir a propriedade do imóvel rural face o abrandamento
dos requisitos da usucapião. Citado aperfeiçoamento é pensado nesse trabalho como
melhoria das condições do possuidor frente os requisitos da usucapião, em especial o
requisito formal comum tempo. Vale ressaltar que será abordado sobre o uso de má – fé
da usucapião, modalidade essa que veio para ajudar as pequenas propriedades rurais, a
fim de melhorias de estrutura e resguardando os seus direitos cíveis.
PALAVRAS-CHAVES: Usucapião Imóvel. Bens Rurais. Usucapião Especial Rural.
ABSTRACT: This article presents and clarifies the special rural usucapio, writing about its
historical aspects, requirements and distinctions between them, making a distinction on
possession and ownership and also analyzing the effects of the social function of property
on the usucapio requirements, notably on the perspective of its improvement, to the extent
that the fulfillment of the aforementioned principle will provide facilities for the owner to
acquire the property of the rural property in face of the softening of the usucapio
requirements. Said improvement is thought of in this work as an improvement in the
conditions of the owner in view of the requirements of adverse possession, in particular the
formal requirement common to time. It is noteworthy that the use of bad faith of adverse
possession will be addressed, a modality that came to help small rural properties, in order
to improve the structure and safeguard their civil rights
KEYWORDS: Property Usucapion. Rural Goods. Special Rural Usucapion.
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Noções preliminares. 2.1 Espécies de usucapião. 2.1.1 Usucapião
extraordinária. 2.1.2 Usucapião ordinária. 2.1.3 Usucapião especial. 2.2 Requisitos. 2.2.1
Requisitos pessoais. 2.2.2 Requisitos reais. 2.2.3 Requisitos formais. 3. Posse x propriedade.
4. Da posse de má-fé na usucapião. 5. Considerações finais. 6. Referências.
1. INTRODUÇÃO
O instituto da usucapião assumiu contornos importantíssimos ao longo dos anos,
notadamente decorrente da expansão das fronteiras agrícolas em direção ao interior do
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país, do aumento populacional, do êxodo rural, da crescente urbanização da população
brasileira e, consequentemente, do aumento populacional nos grandes centros urbanos
ocorridas nas últimas décadas do século XX, que, por sua vez, refletiram em maiores
conflitos fundiárias, reivindicações e déficits de moradia.
Nessa medida ganhou importância a destinação social e econômica da propriedade,
de maneira que fosse assegurada a utilização da propriedade pautada em questões de
interesse coletivo e bem-estar social, em outras palavras, ganhou bojo na sociedade à ideia
de reprimir.
Tal aperfeiçoamento deve ser compreendido como melhoria das condições do
possuidor, que face o atendimento do princípio em estudo, será privilegiado, passando a
ser beneficiado por um “abrandamento” dos requisitos, sendo-lhe exigido menos como
prêmio pela utilização do imóvel segundo a destinação econômica e social apregoada pela
CF de 1988.
O presente trabalho analisará o instituto da usucapião, notadamente a aquisição de
imóveis rurais, tendo por escopo os efeitos que o atendimento da função social da
propriedade acarretará aos requisitos necessários a configuração do instituto, em especial
o efeito delineado no parágrafo anterior.
Discutiremos também sobre o objetivo apresentando pesquisas relacionadas à
temática da usucapião rural especial, mostrando seus objetivos, competência, referências
de pesquisadores e juristas. Abordaremos a usucapião como uma forma primitiva,
adquirida por posse suave e pacífica, ao longo do tempo, e regulamentada por lei. É uma
forma de adquirir um imóvel, e envolve um modelo rural especial em nosso trabalho. A
usucapião rural especial define um método de usucapião para pequenas propriedades
rurais, que devem obedecer a um tamanho específico em hectares, para que o manejo
adverso ocorra desta forma, deve atender e cumprir alguns requisitos encontrados na obra
discutido.
2. NOÇÕES PRELIMINARES
A usucapião é o meio de aquisição da propriedade pela posse prolongada da coisa,
ou seja, nas palavras de Clóvis Beviláqua (1976), é um mecanismo para dominar o imóvel
de forma prolongada, onde o posseiro passa a ser proprietário.
A usucapião fundou-se na Lei das Doze Tábuas, sancionada no ano de 305 da era
romana, mais precisamente no ano 455 a.C. Tal modalidade sobejou o Código de
Hamurabi, onde normatizou os direitos aos cidadãos democráticos, se estendendo
também para móveis e imóveis.
Naquela época, os termos do usucapir, de acordo com a Lei das Doze Tábuas, eram
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Com o desenvolvimento do instituto, o título justo de integridade é exigido como
requisito do usucapir, junto com a posse. Seu objetivo era solidificar a propriedade
defeituosa, ou a propriedade de aquisição inválida, de modo que o adquirente possa obter
a propriedade da propriedade, após um determinado período em resposta à situação
insegura em que a propriedade adquirida pela empresa ainda está exposta, obtenha
conforto e segurança de quaisquer dúvidas e irrelevâncias sobre o negócio.
No decorrer dos anos, criou-se normas para ajustes no regime de usucapião,
fazendo a correção de erros no processo. A usucapião tem o tempo como um dos seus
principais pressupostos, que afeta diretamente e predominantemente a composição das
relações jurídicas no campo, de modo que a conduziu uma acirrada discursão teórica sobre
a natureza da organização, questionando se ela existe como forma de obtê-la. Baseia-se
na fusão da propriedade de bens específicos dentro de um período prescrito por lei e em
conformidade com certos requisitos. Clóvis Beviláqua (2003, p. 142 e 143) leciona:
O tempo é uma força na vida jurídica. “ o que durou por muito tempo,
disse Windscheid, só por essa razão, parece alguma coisa de sólido e
indestrutível.” Na prescrição, ele tem a função destruidora. Edax
Rerum. Na usucapião é criador. O fundamento da usucapião é a
posse unida ao tempo. A posse é o fato objetivo. O tempo força que
opera a transformação do fato em direito. Outros elementos
intervêm, mas são estes os fundamentos.
Orlando gomes (2004, p. 224 e 225) aponta que existem duas correntes que
determinam o fundamento da usucapião, quais elas: subjetivas e a objetiva. As subjetivas
se transformam na existência de presunção de que há renúncia ao direito de propriedade
por parte do proprietário. As teorias subjetivas, por sua vez, fundamentam a usucapião em
questões de utilidade social:
É socialmente conveniente dar segurança e estabilidade á
propriedade, bem como consolidar as aquisições e facilitar a prova
do domínio, tão difícil que se qualifica de diabólica. A ação do tempo
sana os vícios e defeitos dos modos de aquisição, porque a ordem
jurídica tende a dar segurança aos direitos que confere, evitando
conflitos, divergências e, mesmo, dúvidas. Bern certo é que “acabar
com as incertezas da prioridade” é a “razão final” da usucapião.
Caio Mário (2003 p. 225) ressalvou que o fundamento ético da usucapião está
justificado pelas teorias objetivas e subjetivas, sendo a objetiva firmada na ideia do
abandono da coisa pelo antigo, no caso, conhecida como renúncia presumida, entretanto,
289

www.conteudojuridico.com.br

na teoria subjetiva, assegurou-se na ideia da seguridade social aliada ao aproveitamento
da usucapião. Ademais, conclui-se que a usucapião se finalizou em uma tendência
moderna, possuindo o caráter objetivo, reintegrando no quadro dos valores efetivos de
utilidade social.
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2.1 Espécies de usucapião

O Código Civil de 2002, rediz 03 (três) espécies de usucapião, nos quais são a usucapião
extraordinário, disposto no artigo 1.238 do Código Civil de 2002, usucapião ordinário no
artigo 1.242 do referido código e usucapião especial encontra-se respectivamente no
artigo 1.260 e 1.261 do Código Civil de 2002. Entretanto, Tapedino (obra citada, p.312)
expôs que:
“ O ordenamento jurídico consagra cinco modalidade de usucapião: (i)
usucapião extraordinária e (ii) usucapião ordinária, previstas no
Código Civil; (iii) usucapião especial individual rural e (iv) usucapião
urbana, de índole constitucional, e disciplinada no Código Civil; e
ainda, (v) usucapião especial coletiva, prevista no Estatuto da Cidade.
Ressalta-se que, não obstante haver requisitos de ordem geral,
exigíveis, portanto, em todas as modalidades legais, quais sejam, a
prova do fato da posse e o transcurso do tempo legalmente
estabelecido.”
Vale dizer que a usucapião pode tanto recair em bens móveis quanto em bens
imóveis, entretanto, a usucapião de bens imóveis se descrimina em três espécies:
extraordinário, ordinário e especial, sendo a última urbana e rural.
2.1.1) Usucapião Extraordinária

Segundo Orlando Gomes (Obra Citada, p. 231), a usucapião extraordinária requer
posse de maior duração. Prevista no artigo 1.238 do Código Civil, a mesma tem requisitos
presumidos pelo transcurso do prazo mais longo determinado em lei. Esse prazo, fixado
por lei, fará jus a natureza do bem, ou seja, em se tratando de bem imóvel, estará previsto
no artigo 1.238 do Código Civil, redigindo o prazo de 15 (quinze) anos. Entretanto,
referindo-se a bem móvel, o prazo exigido será de 05 (cinco) anos, disposto no artigo 1.261,
do referido código.
Passado o prazo decorrido na esfera de usucapião extraordinário de bens móveis
ou imóveis, sem nenhuma interrupção ou oposição, e com animus domini, poderá o
posseiro adentrarem juízo pleitear a declaração de proprietário da coisa, conforme dispõe
o artigo 1.241 do Código Civil de 2002, requerendo a referida declaração no Cartório de
Registro de Imóveis:
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Art. 1241. Poderá o possuidor requerer ao juiz seja declarada
adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel.
Parágrafo único. A declaração obtida na forma deste artigo
constituirá título hábil para o registro no Cartório de Registro de
Imóveis.
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Entretanto, caso venha a ser exercida de forma mansa e pacífica com ânimo do dono
e se o posseiro estabelecer no imóvel a sua moradia habitual, ou até mesmo, tiver realizado
obras, ou reformas em caráter produtivo, poderá o mesmo ser reduzido para 10 (dez) anos.
(...).
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.
Segundo Maria Helena Diniz (2006, p. 164), considera-se o efetivo uso
do bem de raiz possuído como moradia e fonte de produção (posse-trabalho) para fins de
redução do prazo de usucapião.
2.1.2) Usucapião Ordinária
Nesta modalidade de usucapião, além da posse mansa, pacífica e ininterrupta, faz-se
a exigência do justo título e da boa-fé, o que se difere da usucapião extraordinária, que
não faz jus ao título justo e boa-fé.
A usucapião ordinária está redigida no artigo 1.242 do Código Civil de 2002, onde
pressupõe a posse da coisa de forma contínua, ininterrupta, sem oposição, com animus
domini, além do justo título e boa-fé no prazo de 10 (dez) anos.
Passado o prazo de 10 (anos), o possante poderá ingressar com Ação Declaratória de
Usucapião no Registro de Imóveis. O artigo 1.142 do Código Civil preleciona:
Art. l.242. Adquire também a propriedade do imóvel aquele que,
contínua e incostestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir
por dez anos.
Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se
o imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro
constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde
que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou
realizado investimentos de interesse social e econômico.
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Entretanto, insta salientar que o Código Civil de 2002, adveio com uma redução do
prazo da usucapião ordinária para 05 (cinco) anos, mais, desde que, preencha os requisitos
necessários para adquirir essa redução.
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(...).
Parágrafo único. Será de cinco anos o prazo previsto neste artigo se o
imóvel houver sido adquirido, onerosamente, com base no registro
constante do respectivo cartório, cancelada posteriormente, desde
que os possuidores nele tiverem estabelecido a sua moradia, ou
realizado investimentos de interesse social e econômico.
Luiz Edson Fachin, atualizando a obra de Orlando Gomes (2010, p. 188) redigiu que,
a usucapião ordinária poderá ser utilizada para dirimir qualquer incerteza do seu direito,
na qual a ação da usucapião limita-se a confirmar o direito de propriedade preexistente.
2.1.3) Usucapião Especial

Essa modalidade de usucapião já existia antes da construção da Carta Magna de
1988, se fundamentando na ideia de função social da propriedade, permanecendo nas
constituições de 1937 e 1946, sem previsão na Constituição de 1969. Ademais, em 30 de
novembro de 1964, a lei nº 4.504, mais conhecido como Estatuto da Terra, redigiu um
instituto semelhante interligado a propriedades rurais, mais precisamente no artigo 98.
Por fim, A Constituição de 1988 trouxe a mudança necessária em seus artigos, mas,
o Código Civil Brasileiro de 2002 introduziu em seu artigo 1.239 e 1.240 a matéria estudada.
A usucapião especial tem quatro denominações, nas quais são: urbana, rural,
coletivo e de meação.
a) Usucapião Especial Urbana
Disposta no artigo 183, da Constituição Federal de 1988, a usucapião especial
urbana tem fundamentos políticos urbanos, ou seja, ela tem como objetivo facilitar a
aquisição de moradia, pois, um dos seus requisitos leciona construir moradia no imóvel.
Artigo 183 da Constituição Federal de 1988:
Art. 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos
e cinquenta 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.
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§ 1° O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao
homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado
civil;
§ 2° Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de
urna vez.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

§ 3° Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.
Nesse ínterim, o Código Civil de 2002, expressou em seu artigo 1.240, os requisitos,
nos quais são:
• Área Urbana de até 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados;
• Prazo de 05 (cinco) anos;
• Não ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural;
• Posse mansa, pacífica, continua e sempre exercida com animus domini;
• Utilizar o imóvel para sua moradia ou da sua família;
O artigo 1.240, do Código Civil, rediz que:
Art. l.24. Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos
e cinquenta 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.
§ 1° O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao
homem ou à mulher. ou a ambos, independentemente do estado
civil.
§ 2° O direito previsto no parágrafo antecedente, não será
reconhecido ao mesmo possuidor mais de urna vez.
Vale dizer que nessa modalidade de usucapião, também são exigidos o justo título
e a boa-fé, entretanto, nessa modalidade, será presumido. Ademais, a usucapião especial
urbana não difere gêneros, e nem mesmo estado civil, conforma dispõe o artigo 1.240, §1º
do CC, mas, será reconhecido ao prescribente apenas uma única vez ao possuidor, de
acordo com o §2º do referido artigo.
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Todavia, caso o bem seja maior que 250 (duzentos e cinquenta) metros quadrados,
mesmo que todos os requisitos estejam presentes, o imóvel não poderá ser adquirido,
cabendo exclusivamente as modalidades ordinárias ou extraordinárias.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

b) Usucapião Especial Coletivo
Tem como objetivo a regularização fundiária e a urbanização de áreas ocupadas por
população de baixa renda constituindo norma especial de urbanização, uso e ocupação
do solo, conforme dispõe a Lei 10.257/2001.
Essa modalidade tem como objetivo a aquisição de área superior a 250 (duzentos e
cinquenta) metros quadrados, sendo essas áreas ocupadas pela povoação de baixa renda,
por 05 (cinco) anos ininterruptamente e sem oposição.
c) Usucapião Especial Rural
Também conhecida de pro labore ou agrária, foi uma das primeiras espécies de
usucapião prevista na Constituição Federal de 1934. Ademais, a Constituição de 1988 a
elencou em seu artigo 191, onde rediz:
Art. 191. Aquele que não sendo proprietário de imóvel rural ou
urbano, possua como seu, por cinco anos ininterruptos, sem
oposição, área de terra, em zona rural, não superior a cinquenta
hectares, tornando-a produtiva por seu trabalho ou de sua família,
tendo nela sua moradia, adquirir-lhe-á a propriedade.
Parágrafo único. Os imóveis públicos não serão adquiridos por
usucapião.
Tal modalidade de usucapião especial possui requisitos, nos quais, a posse tem que
ser sua por 05 (cinco) anos ininterruptos e sem oposição, como também a área rural
ocupada não pode exceder cinquenta hectares e sem contar a exigência de não possuir
outro imóvel, sendo ele rural ou urbano. Além disso dispõe-se de outro requisito, no qual
o rediz o dever de tornar a terra produtiva por seu trabalho ou de sua família, não deixando
de ali fixar sua moradia.
Vale ressaltar que a posse dá área rural tem que ser mansa, pacífica, contínua e com
animus domini.
2.2 Requisitos

A usucapião dispõe de requisitos pessoais, reais e formais. Os pessoais são
requisitos inerentes do proprietário e do proprietário real, os reais são bens e direitos
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alusivos e suscetíveis de serem usucapidos e os formais são os essenciais e característicos
da usucapião.
2.2.1 Requisitos pessoais
Segundo Gomes (Obra Citada, p. 185), “exige-se que o adquirente seja capaz e tenha
qualidade para adquiri-la por esse modo”.
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Nequete (Obra Citada, p.45) dispõe que “poderão adquirir a propriedade pela
usucapião apenas as pessoas capazes de possuir , não tendo pertinência se possuam para
si mesmas ou para outros.
Leciona Tepedino (Obra Citada, p. 125) que:
Discute – se se o incapaz pode também adquirir, por si próprio, a
posse. Cuidando – se o apossamento de mera situação de fato,
ampliam-se evidentemente as hipóteses de aquisição da posse.
Desse modo, o menor, por exemplo, pode adquirir a posse mediante
apreensão da coisa, independentemente da representação ou
assistência de outra pessoa.
Entretanto, o direito de aquisição da propriedade através da usucapião pressupõe o
ingresso em juízo com ação declaratória de usucapião exige a capacidade para estar em
juízo, como pressupõe o artigo 128 e 1241 do CC de 2006.
O Artigo 7º do CPC: Toda pessoa que se acha no exercício dos seus direitos tem

capacidade para estar em juízo.

Ademais, o art. 8º do CPC rediz ainda que: Os incapazes serão representados ou

assistidos por seus pais, tutores ou curadores, na forma da lei civil.

Ou seja, o possuidor tem a plena capacidade de adquirir a propriedade, pois todas
as pessoas que têm capacidade plena, tem direito de possuir a propriedade. Ademais, os
absolutamente incapazes e os relativamente incapazes podem também adquirir a
propriedade, desde que seja através dos seus representantes, no quais são pais, tutores,
curador, síndico ou procurador. Mas, por lei, não há exigência para que o proprietário tenha
capacidade para atos da vida cível, entretanto, o mesmo tem que ser proprietário do bem,
objeto esse da usucapião.
Destaca Orlando Gomes (Obra Citada, p.185):

Quando aquele que sofre os efeitos da usucapião, não há exigência
relativamente à capacidade. Basta que seja proprietário da coisa
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suscetível de ser usucapida. Ainda que não tenha capacidade de fato,
pode sofrer os efeitos da posse continuada de outrem, pois compete
a quem o representa impedi-la. Certos proprietários não podem,
porém, perder a propriedade por usucapião. Neste caso, encontram
as pessoas jurídicas de direito público, cujos bens são
imprescindíveis.
O Código Civil de 2002 redige ainda que, alguns donos não poderão perder a
propriedade de seus bens por usucapião, que são os casos de pessoas jurídicas de direito
público.
Vale dizer ainda que, na Carta Magna de 88, foi admitida a possibilidade de
usucapião de bens públicos, mais precisamente em seu artigo 2º.
2.2.2 Requisitos Reais
Neste ponto, tais requisitos vinculam-se aos bens e direitos que podem ser objeto
de usucapião, pois nem todos esses bens pode ser adquiri-lo pelo instituto em estudo.
Este ponto estabelece o que pode ou não ser adquiridos por usucapião, nos quais
são: A) as coisas que estão fora do comércio, como por exemplo o ar atmosférico, luz,
águas dos oceanos, rios e assim por diante; B) bens públicos que estão inertes ao comércio,
alienáveis e imprescritíveis.
Caio Mário (Obra Citada, p.142) dispõe que:
Deixando de lado certas peculiaridades a serem examinadas em
seguida..., tais como se os bens postos fora de comércio por ato de
vontade podem ser usucapidos, fixemos o princípio geral, segundo o
qual há determinados coisas que jamais podem ser objetos de
usucapião. Em primeiro plano colocam-se os bens que se acham fora
de comércio pela sua própria natureza, dada a insuscetibilidade de
sua apropriação pelo homem: o ar atmosférico, o mar alto, etc. Em
segundo lugar, os bens públicos, a cujo respeito é mister uma palavra
esclarecedora: sempre se entendeu que os bens públicos de uso
comum, como os de uso especial, são absolutamente inalienáveis, e,
ipso facto, o usucapião não os alcança. Quanto os patrimoniais,
levantou-se dúvida sob inspiração de Spencer Vampré, que logo se
transformou em corrente favorável à tese da usucapião, sob a
alegação de que sendo eles passíveis de alienação na forma que a lei
prescrever, poderiam ser adquiridos pela posse prolongada, uma vez
que o usucapião é uma forma de alienação prescrita em lei. O parecer
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fez carreira não obstante contrariado por Clóvis Beviláqua, e
encontrou guarida nos tribunais.
Insta salientar que, Orlando Gomes (2010, p.182) indiciou que poderão ser
adquiridos pela usucapião apenas aqueles que recaírem sobre bens prescritíveis, nos quais
são as propriedades, servidão, enfiteuse, usufruto, uso e habitação.
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2.2.3 Requisitos Formais
Os requisitos formais regem os elementos principais para a caracterização da
usucapião, subdividindo-se em comum, que dispõe sobre a posse, lapso temporal e a
sentença judicial, e especiais, que dispõe sobre a usucapião justo e boa-fé.
Nesse iterím, admite Tepedino (Obra Citada, p. 314-315):
Por um lado, se a posse é exercida em função e de acordo com um
contrato - como a locação ou o comodato não será possível
declaração da usucapião. Nessas hipóteses, embora se configure a
posse ad interdicra (permitindo-se, portanto, ao possuidor o uso dos
interditos possessórios), não há posse aa' usucapionem. Por outro
lado, se o possuidor deixa de cumprir a declaração contratual e
exerce a posse contra os desígnios do proprietário, seu exercício
possessório torna-se passível de prescrição aquisitiva. Nessa esteira,
como reconhece a jurisprudência, ainda que o imóvel seja transferido
para servir de garantia de dívida, como na alienação fiduciária, tal fato
pode não constituir elemento de exclusão da intenção de ser
proprietário daquele que se manteve na posse. Daí a importância da
análise do caso concreto para se apurar a existência do animus
dominí. Nada obsta, à hipótese de mudança no animus do possuidor,
que se apossa do bem por força de contrato e, ao longo do tempo,
passa a possuir com intenção de ser proprietário (cum animo domini).
' Essa alteração, para que resulte na posse ad usucapionem, deverá
caracterizar-se por atitudes externas, que demonstrem claramente a
oposição ao titular do domínio, como a recusa na devolução da coisa
no prazo estipulado.
Destaca-se neste ponto que não pode haver dúvidas sobre a boa-fé, ela existe ou
não, assim o possuidor tiver ciência do vício que obsta a aquisição da coisa não há que se
falar em boa fé, situação que imporá ao possuidor adquirir a propriedade apenas através
da usucapião extraordinária.
3 POSSE X PROPRIEDADE
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Por meio da posse que podemos discursar sobre a usucapião, que é uma aquisição
de propriedade. A posse ocorre quando o possuidor usa ou pode usar alguns direitos
interligados a propriedade, como temos o exemplo da guarda, do uso, dentre outros.
Conforme o Mestre Orlando Gomes, segundo ele:
A posse que conduz a usucapião, deve ser exercida com animus
domini, mansa e pacificamente, contínua e publicamente. a) o animus
domini precisa ser frisado para, de logo, afastar a possibilidade de
usucapião dos fâmulos da posse. (...) Necessário, por conseguinte,
que o possuidor exerça a posse com animus domini. Se há obstáculo
objetivo a que possua com esse animus, não pode adquirir a
propriedade por usucapião. (...) Por fim, é preciso que a intenção de
possuir como dono exista desde o momento em que o prescribente
se apossa do bem.
Entretanto, Caio Mário da Silva Pereira, expos que:
As características fundamentais desta categoria especial de
usucapião baseiam-se no seu caráter social. Não basta que o
usucapiente tenha a posse associada ao tempo. Requer-se, mais, que
faça da gleba ocupada a sua moradia e torne produtiva pelo seu
trabalho ou seu cultivo direto, garantindo desta sorte a sua
subsistência da família, e concorrendo para o progresso social e
econômico. Se o fundamento ético da usucapião tradicional é o
trabalho, como nos parágrafos anteriores deixamos assentados,
maior ênfase encontra o esforço humano como elemento aquisitivo
nesta modalidade especial.
Ademais, em se tratando de propriedade, a mesma permite a satisfação de uma
necessidade do ser humano, ou seja, o dono da referida propriedade ele tem uma real
satisfação, um prazer, de ser dono.
De acordo com Clarisse Conceição Souza (apud Samuel Von Pufendoff, 2008, p. 82)
o fundamento da propriedade não estaria de fato isolado da ocupação, mas na convenção
tácita, firmada pelos membros da sociedade, segundo a qual cada um deveria em nome
da paz social, respeitar as coisas adquiridas pelas demais.
Vale ressaltar que a usucapião é dependente da posse, se não houver a posse,
mesmo que justa ou injusta, mesmo que de boa fé ou má fé, não se conclui o processo de
usucapião, sem a posse e sem a propriedade, se exclui a usucapião.
4 DA POSSE DE MÁ-FÉ NO USUCAPIÃO
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O Código Civil de 2002 leciona no artigo 1.201 a posse da boa fé como aquela em
que o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa. Decorre
da consciência de ter sido adquirido a posse por meios legítimos.
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Segundo Clarisse Conceição Souza (apud Silvio Rodrigues, 2008, p.31) o que
distingue uma posse da outra é a posição psicológica do possuidor. Se sabe da existência
do vício, sua posse é de má-fé. Se ignora o vício que a macula, sua posse é de boa-fé.
Cumpre, entretanto, notar, aduz, “que não se pode considerar de boa-fé a posse de quem,
por erro inescusável, ou ignorância grosseira, desconhece o vício que mina sua posse.”
Ademais, vale destacar que dentre de várias teorias existentes a respeito da
configuração da má-fé, podemos destacar a ética, pois é ela que liga a má-fé à ideia de
culpa, e a psicológica, que só indaga da ciência por parte do possuidor do impedimento
para a aquisição da posse.
Orlando Gomes (Obra citada, p.94) leciona que:
“Concebe a boa-fé de modo negativo, como ignorância, não como
convicção. Se o possuidor tem consciência do vício que impede a
aquisição da coisa e, não obstante, a adquire, torna-se possuidor de
má-fé. A aquisição deve ter causa legitima, mesmo aparente,
admitindo-se, porém o erro escusável. E que a dúvida relevante exclui
a possibilidade da boa-fé, bem como a exclui a culpa do possuidor
na aquisição da posse. O erro, de que resulta a posse de boa-fé há
de ser invencível, sendo evidente que erro oriundo de culpa não tem
escusa.”
Carlos Roberto Gonçalves (2019, p.94) expos que:

“A culpa, a negligência ou a falta de diligência comum são
enfocadas, pois, como excludentes da boa-fé, como o fazem os
adeptos da concepção ética. A jurisprudência tem firmemente
salientado a necessidade de a ignorância derivar de um erro
escusável, acolhendo, assim, os princípios de teoria ética, malgrado,
muitas vezes, refiram-se as decisões ao conceito de boa-fé sob o
prisma psicológico.”
O art. 1.202 do Código Civil dispõe a respeito da transformação da posse de boa-fé
em posse de má-fé: “A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento
em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui
indevidamente”.
Ademais, ficou claro que a posse obtida de má-fé é um vicio comum exposto no
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âmbito jurídico, devendo ser sanado, e levado com mais seriedade, uma vez que esta posse
está ligada diretamente com o bem estar social e a ética aplicada a sociedade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Instituto Usucapião parece ter se originado de Propriedade, que se originou no
direito romano. Desta forma, o imóvel foi adquirido com o tempo e atendendo aos
requisitos da legislação, em sua essência está nas propriedades que não desempenham
funções sociais pelo dono, atuando em dupla função, pois beneficia e pune o dono
entusiasta mestre negligente.
Além disso, carrega inúmeras espécies que exigem uma atenção especial a cada
uma, pois as mesmas se portam de requisitos e formalidades exigentes e carentes de
olhares mais atenciosos.
Ao final dessa presente monografia, pode-se perceber que a usucapião é especial e
perfeita no papel, mais na prática, ela não é redigida conforme está na lei, através de
análises feitas em jurisprudências e doutrinas. Entretanto, há iminentes e inevitáveis
situações em que podemos sanar o vício presente em cada uma delas, permitindo uma
legislação limpa e sem escrúpulos.
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo enfatizar, as causas que levam o indígena
à prática do infanticídio contra um membro de seu povo, e analisar a problemática da
aplicabilidade das leis para tal ato. Será também abordado casos em tribos que praticam
tal ato e, que os mesmos não tiveram um final fatídico. Será abordado na seara antropóloga
o conceito de Cultura, que é de suma importância para termos um entendimento acerca
da prática do infanticídio indígena que é visto como parte cultural dos povos indígenas. E
como parte final deste, abordaremos a questão de como do Projeto de Lei 1057/2007 (Lei
Muwaji), atualmente em pauta, ainda vem causando divergências de opiniões entre
estudiosos do Direito e entre o Judiciário. O método utilizado para a abordagem do
assunto foi o bibliográfico, com pesquisas feitas em doutrinas dos mais renomados
autores, trabalhos acadêmicos e sites confiáveis com informações acerca do assunto
abordado.
PALAVRAS-CHAVE: Infanticídio Indígena. Tribos Brasileiras. Difícil Aplicabilidade das Leis
ABSTRATC: This article aims to emphasize the causes that lead the indigenous to the
practice of infanticide against a member of their people, and to analyze the issue of the
applicability of laws for such an act. It will also be discussed cases in tribes that practice
such an act and that they did not have a fateful ending. The concept of Culture, which is of
paramount importance for us to have an understanding of the practice of indigenous
infanticide, which is seen as a cultural part of indigenous peoples, will be addressed in the
anthropological Fields. And as a final part of this, we will address the question of how Bill
1057/2007 (Law Muwaji), currently on the agenda, is still causing divergences of opinion
among scholars of Law and among the Judiciary. The method used to approach the subject
was bibliographic, with research carried out on the doctrines of the most renowned
authors, academic works and reliable websites with information about the subject
discussed.
KEIWORDS: Indigenous Infanticide. Brazilian Tribes. Difficult Applicability of Laws
SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Infanticídio. 2.1 Evolução histórica. 3. Conceito e natureza
jurídica. 4. Natureza jurídica do estado puerperal. 5. Ação nuclear e meios de execução. 6.
Infanticídio indígenas em tribos brasileiras e suas causas. 7. Conceito de cultura na visão
antropóloga. 8. Relatos de infanticídio indígenas. 8.1. Caso Muwaji Suruwahá. 8.2. Caso
Sancleir Torawa. 8.3. Caso Kanhu Raka Kamayurá. 9. A difícil aplicabilidade da lei à prática
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do infanticídio indígena. 9.1. O conceito de princípio como mandamento nuclear. 9.2.
Princípios fundamentais e direitos constitucionais dos indígenas. 9.3. Os direitos indígenas
segundo a constituição e o estatuto do índio. 9.4. Direitos humanos, um enfoque no direito
indígena a luz da convenção nº 169 da OIT e Declaração da ONU sobre os direitos dos
povos indígenas. 10. Projeto de lei 1.057 de 2007 e suas divergências entre estudiosos do
direito e políticos. 11. Conclusão. 12. Referências.
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1. INTRODUÇÃO
O Infanticídio indígena em tribos brasileiras, é uma prática por muitos brasileiros
desconhecida, consiste em homicídios de crianças indígenas, as quais são crianças deixadas
em meio as matas, abandonadas por sua mãe ou enterradas vivas, pelo simples fato de ter
nascido com alguma deformidade física, ter nascido gêmeos, apresentar alguma doença
com o passar do tempo ou até mesmo filhos de mães solteiras. Como objeto deste estudo,
Infanticídio Indígena, é considerado um crime para o Direito Brasileiro, razão pela qual se
faz necessário um estudo mais aprofundado de seus motivos e costumes.
Com previsão penal, sendo que, esse mesmo crime, que o direito penal específico
como tal, em outra vertente, o protege. Observa-se que os povos indígenas têm sua própria
cultura, cultura essa que faz parte de seu cotidiano. Mesmo antes de ser conhecida a sua
existência, a cultura dos povos indígena já era praticada em meio às tribos por seus
habitantes. Considerado um ser independente, o indígena precisa de suas habilidades
naturais para manter sua subsistência em meio ao seu povo.
As habilidades naturais dos indígenas consistem na caça, na pescar e o plantio. Para
o desenvolvimento de suas atividades diárias, o indígena precisa ser perfeito, sem qualquer
limitação que o faça depender de outros habitantes de sua tribo, visto isso, as limitações
apresentadas por crianças indígenas são consideradas pelos povos indígenas como
maldição dos seus deuses, este não merecendo viver. Tal ato levou muitos estudiosos do
direito a debaterem sobre tal assunto, e criaram leis específicas para uma possível punição.
2. INFANTICÍDIO
2.1 Evolução histórica
Este delito é praticado em vários continentes. “Na atualidade, a Índia é um país onde
há elevado índice de Infanticídio feminino. Neste país é prática comum cometer aborto
quando o bebê é uma menina, o que gerou um desequilíbrio entre os sexos na população
do país” (SOUSA. 2015).

"Na antiguidade, matavam-se os bebés recém-nascidos quando escasseassem
alimentos, ou quando eram oferecidos em cerimónias religiosas. Tampouco era delas
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matá-los quando eram disformes ou tivessem um defeito físico grave que evidenciava sua
futura inaptidão para a guerra.
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Na Grécia antiga, o pai decidia se o filho viveria ou não, particularmente em Esparta,
onde as crianças deformadas ou fracas eram assassinadas e jogadas ao mar”. (NUCCI. 2019
p. 91).

No primitivo direito romano somente a mãe era incriminada. O pai, em virtude do
jus vitae AC necis sobre os filhos, não cometia qualquer crime se matasse o filho que
acabasse de nascer, a mãe não tinha o direito de decidir quanto a vida ou morte da criança
e a ela eram impostas penas severas, enquanto ao pai, nenhum delito era atribuído, tendo
em vista que era ele quem determinava qual seria seu destino da criança.
As Lei das XII Tábuas, na Roma antiga, quando uma criança nascia com deficiência,
era considerada um peso para a sociedade era então sacrificada.
Este poder, afirma Mommsen, estava compreendido no direito de propriedade, pelo
que já na república se punia com homicídio a morte do filho realizada secreta ou
aleivosamente, foi ao templo de Constantino que o infanticídio praticado pelo pai começou
a ser punido, porque foi reafirmada no império de Justiniano, culminando-se então
pesadas penas para este crime, tradição que se manteve por influência da Igreja.
Até o início do século XIX, punia-se severamente em toda a Europa este crime.
Quando o infanticídio passou a receber o tratamento privilegiado, levava-se em conta,
primordialmente, a intenção da mãe de ocultar a própria desonra, tanto assim que o
Código Penal de Portugal, no tipo penal de infanticídio, até 1995 incluía a finalidade
especifica para ocultar a desonra, que foi abolido na atual descrição típica. (SILVA, 2016).
E no que diz respeito ao Infanticídio indígena no Brasil, podemos considerar que tal
ato, já era praticado entre esses povos, antes mesmo da chegadas dos europeus em terras
brasileiras.
3. CONCEITO E NATUREZA JURÍDICA
No Brasil, o crime de infanticídio foi introduzido no Código Criminal de 1830 e existe
até os dias atuais. De acordo com o Código Penal, artigo 123, o infanticídio é caracterizado
como o ato de matar, sob a influência do estado puerperal, o próprio filho durante o parto
ou logo após.
Assim, para que o crime de infanticídio ocorra, é necessário o preenchimento de
alguns elementos do tipo penal, como bem lecionado por Rogério Greco (2016, p. 112):
Seus traços marcantes e inafastáveis são, portanto, os seguintes: a) que o delito seja
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cometido sob a influência do estado puerperal; b) que tenha como objeto o próprio filho
da parturiente; c) que seja cometida durante o parto ou, pelo menos, logo após.
Na visão de CARPEZ (2018, p.119) “Podemos definir o infanticídio como uma ocisão
da vida do ser nascente ou do neonato, ato praticado pela própria mãe sob a influência do
estado puerperal” segundo o art. 123 do Código Penal.
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Trata-se do crime de homicídio doloso privilegiado, afirma CARPEZ (2018, p. 120)
que;” o privilegium é concedido em virtude da influência do estado puerperal” sob o qual
encontra-se a parturiente.
O estado puerperal, muitas vezes, pode acarretar distúrbios psíquicos na genitora,
onde diminuem sua capacidade de entendimento e auto inibição, que podem levar a mãe
a eliminar a vida do recém-nascido.
O privilégio é um componente essencial, pois sem ele o delito será mais um
homicídio, o infanticídio é composto pelos seguintes elementos: matar o filho durante ou
após o parto; sob influência do estado puerperal.
4. NATUREZA JURÍDICA DO ESTADO PUERPERAL.
O estado puerperal caracteriza-se pela alteração psíquica da mulher em decorrência
do parto, diminuindo-lhe a capacidade de completo entendimento ou de determinação
perante a realidade.
O puerpério é o período que se estende do início do parto até a volta da mulher às
condições pré-gravidez. Trata-se o estado puerperal de perturbações que acometem as
mulheres, de ordem física e psicológica decorrentes do parto. O critério adotado é o
psicofisiológico, isto é, a atenuação da pena leva em consideração o desequilíbrio
fisiopsíquico da mulher parturiente.
O Estado Puerperal é enfrentado por todas as mulheres ao entrarem em trabalho
de parto trazendo efeitos (de intensidades que variam de mulher para mulher) pelo corpo
e na cabeça da parturiente. Estes podem provocar-lhe o desejo e a concretização do ato
de matar o próprio filho caracterizando o crime insculpido no artigo 123 do Código Penal
Brasileiro como Infanticídio.
5. AÇÃO NUCLEAR E MEIOS DE EXECUÇÃO
No infanticídio o verbo matar é a ação nuclear, assim como no homicídio que
significa tirar a vida alheia, neste caso, a eliminação da vida do próprio filho praticado pela
mãe, todavia, ato ocorrido durante ou logo após o parto, ocorrendo posteriormente, a
morte do filho.
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Segundo CARPEZ (2018, p. 121) “trata-se de um crime de forma livre, que pode ser
praticado por qualquer meio comissivo.
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A exemplo disso podemos citar os meios que são usados, tais como o
estrangulamento; enforcamento; afogamento e fraturas cranianas.
O infanticídio pode ocorrer também por meio omissivo como: abandonar o recémnascido em lugar ermo, deixar de amamentá-lo, todos atos com a finalidade de causar a
morte do recém-nascido.
6. INFANTICÍDIO INDÍGENAS EM TRIBOS BRASILEIRAS E SUAS CAUSAS.
Uma prática comum em tribos indígenas, que atravessa séculos mesmo antes da
descoberta do índio pelo homem. As tribos indígenas praticam tal ato como parte de sua
cultura, que aos olhos de muitos é visto como crime de infanticídio, mas para eles é uma
tradição.
Gêmeos, deficientes, esses são alguns dos casos que repercutem em manchetes que
por tradição, pais tiram vidas de seus filhos e, que os mesmos são vistos como maldição.
Este último também é visto como uma espécie de feitiço.
De acordo com dados da FUNAI, cerca de 305 etnias indígenas habitam o território
brasileiro, divididas nas cinco regiões do país. Deste total, em ao menos 18 etnias pode ser
identificada a prática do infanticídio indígena, a saber: Yanomami, Kamayurá, Uaiuai,
Bororo, Tapirapé, Ticuna, Amondaua, Eru-eu-uau-uau, Suruwaha, Arawá, Mehinaco,
Jarawara, Jeminawa, Waurá, Kuikuro, Parintintim, Paracanã e Kajabi (SUZUKI, 2007).
E cada uma destas comunidades indígenas são autônomas, apresentando
características políticas, sociais e culturais próprias e diversificadas, as quais ajudam a
formar a diversidade cultural do Brasil.
Como citado antes, o infanticídio consiste em uma prática cultural de alguns povos
indígenas e, é visto como crime aos olhos do Direito brasileiro. Más para entendermos
melhor essa prática cultural própria dos povos indígenas, temos que entendermos o real
significado de cultura, que estudiosos de antropologia conceituam.
7. CONCEITO DE CULTURA NA VISÃO ANTROPÓLOGA
Maria de Andrade Marconi, doutora em Ciências, cita G.M. FOSTER (1962) que
descreve a cultura como “a forma comum e aprendida da vida, compartilhada pelos
membros de uma sociedade, constante da totalidade dos instrumentos, técnicas,
instituições, atitudes, crenças, motivações e sistemas de valores conhecidos pelo grupo"
(1964:21).
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Também podemos dizer que “De acordo com a Antropologia, o conceito de cultura
diz respeito a um conjunto de significados que dão sentido a uma sociedade. A partir daí,
temos os valores, as crenças, os costumes e os outros aspectos que contribuem para a
construção da identidade cultural de um grupo.”1
Devemos observar que nos dois momentos distintos que é conceituado o termo
“Cultura”, a palavra “Crenças” é citada nos dois momentos.
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8. RELATOS DE INFANTÍCIDIO INDÍGENAS
8.1 Caso Muwaji Suruwahá
Muwaji Suruwahá, da tribo Suruwahá que teve uma criança com paralisia cerebral
que, para não ter que matar sua filha teve que abandonar sua tribo quebrando todas as
regras e tradições, passando a viver fora da tribo.
8.2 Caso Sancleir Torawa
Sancleir Torawa é da tribo Xavante, gêmeo com seu irmão que tinha uma mão
atrofiada, que o mesmo relata seu caso.
"Eu nasci gêmeo, só que pegaram um irmão meu que tinha nascido com problema
no pezinho e também com uma mão deficiente, enterraram vivo. Minha mãe não quis
continuar na reserva, mas falaram: você pode ir embora, mas a criança não. Aí ela conseguiu
fugir comigo."2
8.3 Caso Kanhu Raka Kamayurá
Índia nascida no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso, teve uma infância
normal. Brincava com as demais crianças na aldeia correndo pelo mato e imitando os
caciques e mitos do povo kamayurá. Os pais percebiam que ela por vezes ficava para trás
nas correrias, mas não consideravam isso um problema grave. Então algo mudou. os
sintomas da distrofia muscular progressiva, doença que enfraquece os movimentos até
impossibilitar que a pessoa caminhe, começaram a aparecer. Os mais velhos da aldeia
pressionaram o avô e o pai de Kanhu para que dessem uma solução para o problema, que
neste caso, de acordo com a cultura tradicional dos kamayurá, seria a morte da garota, no
meio da floresta, sem conseguir caminhar, a jovem jamais teria como sobreviver por conta
própria e se tornaria um fardo para os demais.3
Segundo o Professor Volnei Garrafa, “existem a grosso modo quatro situações nas
quais ele ocorre. “A primeira é quando a mãe tem filhos em um intervalo pequeno, inferior
a dois anos. Isso porque na floresta não existe creche: ela sabe que não conseguirá prover
para os dois”, afirma. Bebês com deficiências motoras ou físicas que não conseguem
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mamar também são sacrificados pelos pais, “tendo em vista que o modo de vida de uma
comunidade caçadora e coletora exige mobilidade”4
Garrafa explica que em alguns casos raros o infanticídio ocorre pela determinação
do sexo, “uma vez que valorizam mais o menino”, e por motivos de crenças arraigadas.
“Existe o sacrifício de gêmeos, albinos, ou quando a mãe morre no parto”, diz. No caso de
gêmeos, “também existe um aspecto racional envolvido, uma vez que poucas mães
conseguem amamentar duas crianças e o acesso ao leite de vaca é escasso nas aldeias”5
9. A DIFÍCIL APLICABILIDADE DA LEI À PRÁTICA DO INFANTICÍDIO INDÍGENA
9.1 O conceito de princípio como mandamento nuclear.
Para que tenhamos um bom entendimento de “princípios”, temos que entender o
seu significado.
A palavra princípio vem do Latim principiu a qual tem muitos significados, mas
iremos associar neste momento com o significado de “ação de iniciar ou começar algo,
primórdio, começo, início”6.
Princípios dão o sentido de que são considerados norteadores das interpretações
das leis, sejam elas constitucionais ou infraconstitucionais. Nesse sentido o conceito de
princípio para Celso Antônio Bandeira de Mello (1981.p. 230. apud) é: “Princípio é, por
definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição
fundamental que irradia sobre diferentes normas compondo-lhes o espírito e servindo de
critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a
racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido
harmônico”7

9.2 Princípios fundamentais e direitos constitucionais dos indígenas
Na Suprema Legislação, em seus cincos primeiros capítulos, estão dispostos os
direitos fundamentais, os quais dele, que é o mais importante “O Direito a Vida”, que é a
base central deste trabalho, mas temos também direitos fundamentais esparsos pelo corpo
da Carta Mãe.
A Constituição Federal em seu art. 1º, elege 5 (cinco) princípios fundamentais que
alicerçam todo o seu texto. O inciso III do mesmo artigo define a dignidade da pessoa
humana como um desses princípios.
O aspecto abrangente do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana
é integrado às diferentes de legislações conforme aspectos próprios de cada área do
Direito.
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Desse modo, embora partam de uma mesma ideia, a integração do princípio às
normas – ou a adequação das normas ao princípio – variará conforme as particularidades.
A exemplo disso nota-se que: “Embora o Código de Processo Penal não tenha expresso o
princípio da dignidade da pessoa humana em sua letra, traz em seu art. 3º: “A lei processual
penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos
princípios gerais de direito.8

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

9.3 Os direitos indígenas segundo a constituição e o estatuto do índio
A Constituição de 1988 traz consigo um novo paradigma em relação aos povos
indígenas, ou seja, a antiga política integracionista cedeu lugar a uma política de
reconhecimento, garantindo aos indígenas, mesmo que timidamente, o direito de
continuarem sendo indígenas, bem como mantendo seus usos, costumes, línguas,
organização social e território.
“A Constituição de 1988 destinou à questão indígena um capítulo próprio, além de
garantir a aplicação dos demais direitos e garantias fundamentais aos indígenas, prevendo
também o reconhecimento a suas culturas e tradições:10
O capítulo VIII da Constituição é destinado aos direitos do índio, no artigo 231, está
elencado os direitos dos indígenas, onde é reconhecido nos mesmos seus costumes,
crenças e tradições:
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas,
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam,
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.11
Outrossim, podemos destacar também que, os direitos inerentes ao povo indígena,
está elencado na Lei 6.001, promulgada em 1973, ou seja, como é mais conhecido O
Estatuto do Índio. “Estatuto seguiu um princípio estabelecido pelo velho Código Civil
brasileiro (de 1916): de que os índios, sendo "relativamente incapazes", deveriam ser
tutelados por um órgão indigenista estatal”12
Mas em contrapartida, “A Constituição de 1988 rompe esta tradição secular ao

reconhecer aos índios o direito de manter a sua própria cultura”13.

9.4 Direitos humanos, um enfoque no direito indígena a luz da convenção nº 169 da
OIT e Declaração da ONU sobre os direitos dos povos indígenas.
A Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT sobre Povos
Indígenas e Tribais foi adotada pela OIT, em 27 de junho de 1989, entrando em vigor
internacional em 1991. O Brasil ratificou-a em 2002 e incorporou-a internamente pelo
Decreto n. 5.051, de 2004.
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A base da Convenção é a universalidade dos direitos humanos: os povos indígenas
e tribais deverão gozar plenamente dos direitos humanos e liberdades fundamentais, sem
obstáculos nem discriminação (ANDRE RAMOS,284).
Afirma André Ramos de Carvalho, acerca da Convenção 169 da OIT que, “Seu
espírito é de respeito às aspirações dos povos indígenas a assumir o controle de suas
próprias instituições e formas de vida e seu desenvolvimento econômico, e manter e
fortalecer suas identidades, línguas e religiões, dentro do âmbito dos Estados onde
moram”.
Segundo André de Carvalho Ramos (2017, p. 284) “Os povos indígenas deverão ter
o direito de conservar seus costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam
incompatíveis com os direitos fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem
com os direitos humanos internacionalmente reconhecidos”.
Acrescenta ainda que,” Estados devem proteger os valores e práticas sociais,
culturais, religiosas e espirituais próprios dos povos indígenas, sempre com a participação
e consulta aos povos interessados”.
E por fim, conclui que” Os povos indígenas deverão ter o direito de conservar seus
costumes e instituições próprias, desde que eles não sejam incompatíveis com os direitos
fundamentais definidos pelo sistema jurídico nacional nem com os direitos humanos
internacionalmente reconhecidos”.
E no que tange ao Direito Penal “Quando sanções penais sejam impostas pela
legislação geral a membros dos povos mencionados, deverão ser levadas em conta as suas
características econômicas, sociais e culturais, dando-se preferência a penas outras que a
de privação da liberdade”. (ANDRÉ RAMOS, 2017, p. 285).

No mesmo entendimento, a Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos
Indígenas foi aprovada pela Assembleia Geral da ONU, tendo sido redigida no Conselho
de Direitos Humanos, possui 46 artigos, abrangendo tanto os direitos civis e políticos
quanto os direitos sociais, econômicos e culturais.
A Declaração da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, prega a
autodeterminação dos povos indígenas que significa, segundo André de Carvalho Ramos
(2017, p. 288) a autodeterminação consiste em: “reconhecer que eles têm o direito de
determinar livremente sua condição política e buscar livremente seu desenvolvimento
econômico, social e cultural, tendo direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões
relacionadas a seus assuntos internos e locais, assim como a disporem dos meios para
financiar suas funções autônomas (arts. 3º e 4º).
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Diante de tudo que visualizamos até agora no que diz respeito aos direitos
fundamentais e direitos indígenas, há uma simetria em todos dispositivos que relatam os
direitos indígenas, ou seja, todos defendem e resguardam seus costumes, crenças e
cultura.
10. PROJETO DE LEI 1.057 DE 2007 E SUAS DIVERGÊNCIAS ENTRE ESTUDIOSOS DO
DIREITO E POLÍTICOS
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Projeto de Lei conhecido como "Lei Muwaji", em homenagem a uma mãe da tribo
dos Suruwahás, que salvou sua filha, pois a mesma seria morta segunda a tradição indígena
porque nascera com deficiente, rebelando-se assim contra a tradição de sua tribo.
O texto em questão, em sua ementa “Dispõe sobre o combate a práticas tradicionais
nocivas e à proteção dos direitos fundamentais de crianças indígenas, bem como
pertencentes a outras sociedades ditas não tradicionais”14
Mas há quem se oponha a esse projeto, dentre os que são contrários a aprovação
está o Deputado Edmilson Rodrigues (Psol-PA) que declara que é inconstitucional, pois
segundo sua opinião “acaba negando o que está previsto na Constituição, a garantia dos
povos indígenas à sua identidade cultural”15.
O mesmo entendimento tem a Deputada Jandira Feghali (RJ), a qual diz que deve
ser respeitado as crenças e costume. Segundo seu entendimento, aduz que: “Não estamos
aqui defendendo assassinato, estamos defendendo a vida dessas crianças por meio de uma
mediação cultural. Do jeito que está aqui, vamos colocar a tribo inteira na cadeia,
obrigando todos a denunciar o risco de algo acontecer”.16
João Pedro, Presidente da Funai, afirma que: “projeto de Lei carece de reparos,
mudanças profundas e uma reflexão mais detida sobre uma lei que pune e afeta
tradicionalidades milenares de povos legítimos que compõem a sociedade brasileira”.17
Mas há pensamentos divergentes entre os parlamentares, que vão em defesa da
Vida do que à Cultura, o Deputado Moroni Torgan que em suas palavras afirma: “Não
acredito que uma cultura que tire a vida seja mais importante que a vida. Se é para matar
uma vida em nome de uma cultura, mata a cultura em nome da vida, que é muito melhor”18
No mesmo passo o Deputado Takayama defende a proposta, e afirma que: “Não se
trata de religião, trata-se da vida. Não está certo que, se uma criança nasceu com pequena
deficiência na perna, por exemplo, o chefe da tribo possa mandar matar de uma maneira
horrível na frente dos pais”19
Mas há também um discursão em torno da inimputabilidade indígena, ou seja,
desenvolvimento mental incompleto, que alguns acreditam para ser considerados
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inimputáveis, há de se considerar alguns critérios, um desses critérios seria o a relação
continua com a cultura dos homens brancos, a qual, devido ao convívio, seria introduzida
aos poucos na cultura indígenas.
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O autor (REZENDE, 2009, p. 73) apud, cita o posicionamento de alguns
doutrinadores como Magalhães Noronha, que para ele, os silvícolas, não ajustados à vida
civilizada, estão compreendidos na cláusula de desenvolvimento mental incompleto.
O autor (REZENDE, 2009, p. 73) apud, vai mais além do discursão e, salienta que: “...à
medida que o índio vai se integrando à sociedade não-índia, vai completando seu
desenvolvimento mental”20.
“Primeiro deve-se analisar o caso concreto, já que tal medida pode afetar tanto a
sociedade quanto à população em questão (indígena). Uma tradição milenar que pode
estar com os dias contados? Direito à vida “digna”? (Desrespeito à Constituição? Uma série
de questionamentos sem resposta?! Qual seria a resposta certa?! Isso existe?”21
Segundo o pensamento de (Fagundes 2015) “O diálogo deve prevalecer! Há tribos
que começaram a mudar seus costumes por vontade própria, debates sobre tal
questionamento aberto pelos próprios conviventes”22
E afirma que “Há tribos que não irão mudar seus costumes e nesses casos não pode
o Estado agir de forma arbitrária, punir os “responsáveis” pela prática de crime sendo que,
isso faz parte da cultura deles, uma violência que poderia causar danos irreparáveis pelo
Poder Público” (Fagundes 2015)23.
11. CONCLUSÃO
A proteção aos povos indígenas, estão contempladas em vários dispositivos, como
foi visto no decorrer deste. Neste pôde ser demonstrado, ainda que de forma sucinta, como
a discursão acerca do assunto trazido neste artigo, ainda causa muita discursão.
A aplicabilidade das leis nos casos de infanticídio indígena, ainda causa muitas
divergências e discursão, inerentes à sua cultura, pois torna-se um paradigma.
É necessário que reconheçamos que todas as culturas estão ligadas e, nenhuma
deve estar isolada. É dever do Estado lutar pelas vidas das crianças indígenas e dar a elas
o direito de crescerem e se tornarem cidadãs.
Tem que haver um diálogo com outros povos, para achar soluções para os
problemas pertinentes, concernentes ao que foi relatado neste, e dentro de seu direito,
repensem seus valores e passem a aceitar argumentos que deem privilégios a
sobrevivência da tribo com práticas mais humanizadas.
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É dever de todos respeitá-los, mas nunca nos manter omissos quanto à solução de
seus conflitos. Devemos manter o diálogo respeitando as diversas maneiras para solucionar
esse problema que infelizmente ainda faz parte da realidade do nosso país.
Não se deve apenas querer mudar hábitos de um povo que já o trás, muito antes
de sabermos de sua existência, más sim salvaguardar vidas inocente.
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No mais, os povos indígenas, tem o direito de conservar seus costumes sua cultura
de uma forma original e completa.
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TRÁFICO DE ANIMAIS: UM OLHAR ACERCA DA PENALIZAÇÃO E OS DEVERES DA
ALFÂNDEGA
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RESUMO: A pesquisa tem como objetivo ingressar nas ações infracionais, realizadas com
intuito de visar lucro sobre os animais, na qual acaba acarretando prejuízos para a
biodiversidade brasileira, que contém a maior existente no mundo, se tornando um dos
principais alvos dessa conduta indevida, e que também afeta sua economia, a problemática
que está crescente na década atual, provocando extinção de espécies, é uma área pouco
valorizada em nosso ordenamento jurídico, trazendo consigo as dimensões causadas por
este ato ilícito, o funcionamento, estruturas, e consequências socioambientais em nosso
território.
Palavras-chave: Tráfico de animais. Biodiversidade. Proteção. Extinção. Fiscalização.
ABSTRACT: The research aims to join the infringement actions, carried out with the aim of
seeking profit on animals, which ends up causing damage to Brazilian biodiversity, which
contains the largest existing in the world, becoming one of the main targets of this
misconduct, and which it also affects its economy, the problem that is growing in the
current decade, causing species extinction, is an area undervalued in our legal system,
bringing with it the dimensions caused by this illicit act, the functioning, structures, and
socio-environmental consequences in our territory.
Keywords: Animal trafficking. Biodiversity. Protection. Extinction. Oversight.
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SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. A Origem Da Biopirataria No Brasil - 2.1 Tipos de Tráficos
Existentes - 2.2 Estrutura do Tráfico de Animais – 3. Medidas Protetivas - 3.1 Penalidade
Aplicada à Pratica de Tráfico de Animais – 4. Importante Papel Da Aduana Brasileira - 4.1
Necessidade da tipificação – 5. Considerações finais- 6. Referências.
1 INTRODUÇÃO
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A biopirataria, termo que surgiu na sociedade, utilizado como conceito a partir de
1992 com a Convenção sobre Diversidade Biologica, apresentada na ECO-92 (BECHARA,
2017). É referida como exploração, manipulação ou comercialização de recursos naturaris,
de forma ilegal, que se trata de um evento, não sendo nova, e que surgiu com a a
colonização do país, ocorrendo assim a apropriação dos recursos naturais, sendo citado
como um expemplo o pau-brasil, cacau e a borracha, sendo um problema de abragencia
global, por ser um meio de se apossar de materiais de paises.
De acordo com o Amazonlink (2019), a biopirataria, alem de ser um contrabando de
flora e fauna, também se torna uma apropriação da cultura de uma população que na
maioria das vezes obtem conhecimento especificos e tradicionais de seus recursos naturais.
A Constituição Federal de 1988, em seu art. 225 caput, dispõe que todos têm direito
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o inciso II dispõe ainda que o poder
público tem como dever preservar a diversidade e a integridade do patrimônio.
A prática ilegal aplicada sobre o referido tema abordado, consiste na retirada dos
animais de seu habitat natural, e com a intuição e interesse de vende-los de forma
clandestina para laboratórios de pesquisa, colecionadores, como pets, produtos de fauna,
ou até mesmo caça esportiva, e contudo, mesmo com tais atos, não sofrem sanções
adequadas, sendo pouco eficaz a vigilância do delito envolvido.
Após serem deslocados da natureza, são transportados de forma cruel, da qual não
lhe é prestado alimentação durante o percurso, que pode durar dias em algumas situações,
acarretando na morte da maioria deles, outro fator é a asfixia pelas má condições que lhe
é imposta, podendo causar lesões ou mutilação feita pelos próprios traficantes, para que
não produzam sons ou fiquem paralisados pela dor causada.
O Brasil tem uma vasta variedade de espécies, por conta de sua biodiversidade
existente no país, e por conta disto, se torna um dos principais alvos para o mercado de
contrabando, e como consequência disto, é prejudicado em seu meio ambiente, em
especial fauna e flora, contendo sérias ameaças de extinção de diversas espécies, pois
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quando uma remessa morre, novos são capturados para repor a demanda e dar
seguimento ao delito.
Além de causar grandes danos no ecossistema, também afeta a economia, pois é
considerado o terceiro maior tráfico atualmente, ficando atrás somente pelo de drogas e
armas, movimentando uma quantia muito alta todos os anos, e coloca a saúde humana em
risco, tendo em vista que a maioria dos animais são silvestres, estes, que se estiverem
doentes, podem transmitir para a sociedade, devido a ser hospedeiro de vírus, ou por não
serem vacinados, que em contato com as pessoas, transmite e debilita o sistema
imunológico.
Sendo assim, é necessário que a função normativa imposta para os indivíduos seja
aplicada de forma mais rígida e autoritária, de modo que venha inibir este ato ilícito, pois
as mesma são de pouca punibilidade, muitas vezes não tipificada em nosso ordenamento
jurídico, e em contrapartida, não exercendo seu papel fundamental, cujo é coibir os delitos
causados.
A Constituição de 1988 traz consigo expressamente no tocante ao meio ambiente,
cujo é taxado como bem comum do povo, e por isto, é essencial sua preservação para um
bem estar social, ligado à qualidade de vida. Diante disso, ela prevê cabimentos para quem
descumprir, sendo estes nas esferas administrativa, penal e civil, incluindo não somente
pessoas físicas, mas também as jurídicas.
Diante do contexto, surge o seguinte questionamento: Seria a alfândega o órgão de
fiscalização no combate ao tráfico de animais não necessitando de autorização ou apoio
do governo?
Assim, esta temática tem a particularidade de abordar a biodiversidade e como ela
afeta de diretamente o ecossistema, ressalta-se que um sistema ecologicamente
desequilibrado, altera o cortidiano da população, considerando que o desequilíbrio é
decorrente de atividades humanas desenfreadas causando reações em cadeia. Poranto
quanto maior o número de espécies de animais diferentes, maior a probabilidade de
sobreviver às mudanças climáticas.
É possivel dizer que os animais também são dignos de proteção, enfatizando que
os animais possam ser sujeitos de proteção, afim de impedir que crimes contra eles sejam
cometidos, e assim evitando um meio ambiente desequilibrado, já que a Constituição de
1988 no artigo 225 dispõe que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo318
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se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações.”
2 A ORIGEM DA BIOPIRATARIA NO BRASIL
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O devido tema aqui citado, vem desde antigamente, com o surgimento da
biopirataria, termo que começou aparecer na sociedade, sendo utilizado como conceito a
partir de 1992 com a Convenção Sobre Diversidade Biológica, apresentada na ECO-92
(BECHARA), que em mera explicação, traz a exploração, manipulação ou comercialização
de recursos naturais, utilizadas de forma ilegal, fazendo transferências entre países com
espécies de seres vivos de finalidade comercial.
Vale lembrar que o tráfico de animais silvestres é tratado como apropriação indevida
de patrimônio, pertencente ao poder público e à sociedade. De acordo com o CIITED Instituto Brasileiro de Direito do Comércio Internacional da Tecnologia da Informação e do
Desenvolvimento, a biopirataria se define como Pedro, Gonçalves e Carvalho (2020):
Ato de ceder ou transferir recurso genético (animal ou vegetal) e/ou
conhecimento tradicional associado à biodiversidade, sem a expressa
autorização do Estado de onde fora extraído o recurso ou da
comunidade tradicional que desenvolveu e manteve determinado
conhecimento ao longo dos tempos (prática esta que infringe as
disposições vinculantes da Convenção das Organizações das Nações
Unidas sobre Diversidade Biológica.
O processo de desenvolvimento cultural da população foi singular, possibilitando
um encontro de povos distintos, conquistadores e os que mantinham hábitos com relação
a natureza, iniciando-se na colonização de nosso país, em meados de 1500, quando os
portugueses incorporaram práticas dos índios de manter animais silvestres, tornando estes
de estimação, exemplos de macacos e aves tropicais, obteve também a caça, para utilizalos de mercadoria para a Europa, como pele de onça e penas de papagaio, para enfeitar
nas vestimentas das pessoas daquela época, com uma característica de capitalismo
predominante no século XVIII, um processo cultural, tanto da caça, quanto de criação dos
animais, na qual se remete até os dias de hoje, conhecido como tráfico internacional da
biodiversidade brasileira, que está causando a extinção de muitas espécies vulneráveis a
estas atividades. (SILVA, 2018).
Desde antigamente, a fauna demonstrava um papel muito presente no cotidiano,
como o exemplo da época em que as tribos indígenas eram a maioria e presentes por todo
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o território Brasileiro (SICK, 1998). Nessas tribos, já se demonstrava uma caça por esporte,
onde as crianças matavam passarinhos por diversão e os adultos matavam onças usando
seus dentes e unhas como forma de adereços.
Não só como forma de esporte, a caça também era usada para a produção de
objetos usados em ocasiões especiais, uma delas era a caça aos pássaros com as penas
mais extravagantes que pudessem encontrar, usando suas penas em adereços que eram
vestidos nos rituais ou festas e em suas exibições aquele com os adornos mais bonitos
eram os mais prestigiados, para isto não só a caça era utilizada, mas a criação dessas aves
em suas tribos, quando capturadas, além de utilizadas como animais de estimação (SICK,
1998).
A extensão territorial do Brasil, que dificulta a fiscalização dos órgãos e agências
governamentais, a facilidade de transporte, sobre a biopirataria, Santilli (2017), versa em
seu livro socioambientalíssimo e novos direitos:
A biopirataria é a atividade que envolve o acesso aos recursos
genéticos de um determinado país ou aos conhecimentos
tradicionais associados a tais recursos genéticos (ou a ambos) sem o
respeito aos princípios da Convenção da Biodiversidade, isto é, sem
autorização do país de origem e de suas comunidades locais e a
repartição de benefícios. A Convenção da Biodiversidade estabelece
que os benefícios gerados pela utilização dos recursos genéticos
coletados nos países megadiversos devem ser compartilhados com
estes e com as comunidades locais detentoras de conhecimentos
associados a estes.
De acordo com a linha de raciocínio abordada por Santilli (2017), dispõe que:
Nos últimos anos, os recursos da biodiversidade e os conhecimentos
tradicionais associados tornaram-se alvo de intensos debates, e das
mais diversas denúncias de biopirataria260. Embora não haja uma
definição propriamente jurídica de biopirataria261, é relativamente
bem aceito o conceito de que a biopirataria é a atividade que envolve
o acesso aos recursos genéticos de um determinado país ou aos
conhecimentos tradicionais associados a tais recursos genéticos (ou
a ambos) em desacordo com os princípios estabelecidos na
Convenção da Diversidade Biológica262, a saber: a soberania dos
Estados sobre os seus recursos genéticos e a necessidade de
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consentimento prévio e informado dos países de origem dos
recursos genéticos para as atividades de acesso, bem como a
repartição justa e equitativa dos benefícios derivados de sua
utilização. Quando a atividade envolve conhecimentos, inovações e
práticas de povos indígenas e populações tradicionais, a Convenção
da Diversidade Biológica estabelece a necessidade de que a sua
aplicação se dê mediante a aprovação e a participação de seus
detentores e a repartição, com estes.
A prática citada que se refere ao ato ilícito encontra-se gradativamente recorrente
para possibilitar, o crescimento na área de vendas com produtos e subprodutos, que
buscam encarregar e remediar as exigências dos consumidores mundiais no tocante ao
mercado (SANTILLI, 2017).
O objetivo que consiste na legislação ambiental, está em buscar a preservação e
manutenção da natureza, posteriormente, em fazer com que aquele indivíduo que
provoque algum dano ao meio ambiente, procure as formas cabíveis realizar o reparação
necessária, correspondendo proporcionalmente, ao prejuízo causado, e somente depois
de feitos esses seguimentos, é que se aplicará uma sanção, sendo esta de caráter
administrativo, realizada através de multa. As penas estabelecidas para quem comete
crimes contra a natureza são relativamente fracas em termos de sanções normativas. Silva
(2018), no livro Fauna terrestre no direito penal brasileiro, comenta que:
‘Mas o abastecimento desse mercado através da caça ilegal,
normalmente feita sem qualquer preocupação com o impacto na
cadeia alimentar, com o período ou com sua escassez, não existiria
se não houvesse pessoas dispostas a adquirir esses animais, por essa
razão, sua compra é tão prejudicial quanto a caça e a venda'.
Diniz (2016) dispõe que o conceito de biopirataria se caracteriza no contrabando da
fauna e flora, no uso de patrimônios genéticos afim de comercialização, finalizando na
exploração de recursos, consistindo no uso de patrimônio genético de um país por
empresas multinacionais, com o intuito de atender as indústrias que exploram
indevidamente sem efetuar qualquer pagamento da matéria prima.
Sendo assim, a biopirtaria é vista como uma apropriação de recursos naturais de um
pais, tanto por empresas multinacionais que tem por finalidade o uso industrial, quanto
por colecionadores particulares que visam criar os animais exoticos em cativeiros (DINIZ,
2016).
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De acordo com Pandeff e Oki (2016), a prática de retirar animais exóticos e
exuberantes do Brasil começou desde a colonização, quando eram levados para a Europa,
cujos mais visados eram os pássaros, dando ênfase naqueles que mais exuberantes no
quesito de plumagens.
Cita-se que o historiador Simonsen (1944), traz em suas obras narrativas de que a
Nau Bretoa, em 1511, retornou a Portugal farta de papagaios, bugios e saguis,
inaugurando a rota marítima das grandes explorações, dando assim inicio ao trafico de
animais exoticos, tendo essa pratica persistindo até os dias atuais. É visto que houve uma
evolução da legislação brasileira acerca de proteção ao meio ambiente (PANDEFF e
OKI,2016).
A classificação dos tipos de tráficos é realizada de acordo com a destinação do
animal, cujo é determinado em: colecionadores, que buscam os mais raros que possam
encontrar, priorizando as que estão ameaçadas em extinção para agregar sua coleção, e
como consequência, os valores são significante altos referente ao demais no mercado;
outro tipo é para fins de pesquisa científicas, que são realizadas em laboratórios
clandestinos, por espécies que obtenham substâncias químicas, ou sejam úteis para
produção de medicamentos, um grupo no qual aumenta significante o número de
pesquisadores em nosso território, buscando novas espécies (AZKOUL, 2015).
Também é existente o de animal pet, que é a modalidade mais incentivadora de tal
mercado, adequando os silvestres para domésticos, contando com diversas espécies; e por
fim, os produtos da fauna, neste caso, os animais são comercializados como produtos, seja
estes, couros, peles, penas, garras e presas, no qual são vendidos para utilização em modas
ou de peças para decoração, fabricando adornos e artesanatos, entre outros fatores, e as
espécies envolvidas variam com o tempo (RENCTAS, 2019).
Para Antônio Augusto Machado de Campos Neto (2018), em seu artigo “O tráfico
de animais”, os tipos de tráfico se dividem na seguinte forma:
Os primeiros intermediários são os indivíduos denominados de
mascates ou regatões; são barqueiros que navegam pelos rios das
regiões do Norte, realizando escambo de produtos básicos por
animais silvestres, além de fazendeiros, caminhoneiros e/ou
motoristas de cegonhas e pequenos comerciantes rurais. São
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Os secundários intermediários se encontram nos pequenos e médios
comerciantes que agem clandestinamente no comércio varejista;
aliás, elo de ligação entre os pequenos que transitam entre as zonas
rural e urbana e os grandes comerciantes atacadistas, especializados
ao tráfico internacional de animais. Em seguida, grandes
comerciantes. Os responsáveis tanto pelo contrabando nacional
quanto o internacional.
Nesse quadro, são incluídos o traficante brasileiro e o estrangeiro, totalmente
especializados e alguns proprietários de criadouros científicos, conservacionistas e ainda
empresários legalmente constituídos por meio de conexão internacional de animais
silvestres. Por último, consumidores finais que se qualificam como criadores domésticos,
grandes criadores particulares e proprietários de curtumes, indústrias de bolsas, cintos e
calçados (CAMPOS NETO, 2018).
2.2 Estrutura do Tráfico de Animais
O tráfico de animais no Brasil, Azkouln (2016) descreve o crime ambiental, pelo qual
a conduta consiste na retirada de animais de seus habitats naturais para fins comerciais.
Quanto aos seus agentes classificam-se em três grupos: fornecedores, intermediários e
consumidores.
Os fornecedores, responsáveis pela captura dos animais em seu habitat, lidam
diretamente com eles de forma inadequada e desproporcional, sendo estes os pilares da
prática ilegal; os intermediários que envolve várias pessoas e funções, sendo um grupo
vasto, para vende-los em petshops, zoológicos, institutos de pesquisa, criadouros, entre
outros, geralmente estando ligados diretamente pelas redes sociais, através de anúncios e
sites que relacionem a isto, e também em rotas seguindo ordem de importância do tráfico
interno temos caminhões, ônibus interestaduais, carros particulares, sobre o externo, é
direcionado para os aeroportos, podendo ser pistas particulares, clandestinas ou não, nas
quais pequenos aviões particulares podem apresar e deslocar os animais até o ponto de
seu destino (AZKOUL, 2016).
Por fim, os consumidores, que são as pessoas que adquirem os animais na intenção
de cria-los como bichos de estimação, pode ser colecionadores, criadouros comerciais,
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direcionada para a distribuição e comercialização dos bichos (INSAURALD, 2018).
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Outrossim, consiste em uma estrutura organizada, que se passa pela captura,
depósito, transporte, falsificação de licenças, busca de receptador, e exposição à venda,
gerando diversos fatores que contribuem para tal crime, incumbindo não somente para o
destinatário.
A estrutura do tráfico apresenta características em comum com a sociedade de
informação, o qual necessita de aparelhagem, possibilitando constantes trocas de
informações sobre rotas, animais mais cotados no mercado negro, novos meios de fraude
e vias de corrupção.
As novas tecnologias são utilizadas para aumentar a possibilidade de êxito nas
operações criminosas, seja através do uso de celulares, computadores para fraudar
documentação, vendas via internet, entre outras. As pessoas envolvidas podem ser
facilmente substituídas por outras, mais eficientes, confiáveis ou qualificadas para a
atividade, as redes ilegais infiltram-se com grande facilidade em órgãos públicos, aliciando
funcionários (FRANCISCO, 2018).
É visto que o traficante não tem característica definida em parâmetro aos de outras
esferas de atuação; porém, é o indivíduo que se posiciona como contraposto à
personalidade do cidadão administrador do meio ambiente (DAJOZ, 2015).
Na verdade, esse último é de homens da honrada cidadania que percorrem várias
vezes, sem proteção adequada, longos caminhos e trilhas de nossas florestas e parques
ecológicos na luta do combate ao tráfico de animais. Já o traficante corre atrás da busca
ao maior lucro possível saqueando, indiscriminadamente, tantos ecossistemas quantos
forem necessários na busca da obtenção de ótimos lucros oriundos de ação penal ilegal
(CAMPOS NETO, 2018).
A principal causa de extinção das espécies silvestres é a perda de habitat em função
do crescimento urbano, do desmatamento e das queimadas. Após tem sido a captura dos
animais, que, consequentemente tem desaparecido as espécies, desequilibrando
ecologicamente e o declínio dos ecossistemas.
O quadro econômico traz desfavoravelmente e a ineficiência da fiscalização e da
repressão no contexto da grande biodiversidade existente em nosso meio ambiente,
somados a leis ambientais brandas, acabam colaborando, de certo modo, para a prática de
capturar ilegalmente os animais silvestres.
324

www.conteudojuridico.com.br

As aves, que constituem o grupo da fauna que mais sofre com esse crime, são
encontradas em todos os biomas brasileiros, sendo a Amazônia aquele com o maior
número de espécies.
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A estrutura do tráfico de animais silvestres é formada por várias etapas distintas e
articulada. Na primeira, aparecem os capturadores, que, na maioria das vezes, são pessoas
com baixo poder aquisitivo que moram próximas às áreas de mata. Em seguida, em função
da necessidade de um local para armazenar os animais, surgindo assim, os coletores,
moradores locais que providenciam suas casas como depósitos. Na etapa seguinte, os
transportadores são os responsáveis por receber esses animais dos moradores para leválos aos centros urbanos, ou seja, aos locais com os maiores mercados consumidores.
Salienta-se que no decorrer dos transportes múltiplos desses animais morrem ou
sofrem mutilação física, pois são levados amontoados, em condições precárias, como em
caixas de papelão, em aposentos apertados, privados de água e de comida por horas e
horas, até entregar esses animais no destino.
3 MEDIDAS PROTETIVAS
Através da jurisdição, existem leis vigentes que visa a proteção dos animais, com a
intenção de coibir os maus tratos, ou tratamentos desproporcionais realizados, a Lei n.
5.197/67, foi um grande passo para o alcance efetivamente para proteger o que visamos
nesta abordagem. O artigo 1º da referida Lei dispõe que:
Os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu
desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro,
constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e
criadouros naturais são propriedades do Estado, sendo proibida a
sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha.
A lei n° 9605/98 (Lei de Crimes Ambientais), a qual dispõe sobre sanções penais e
administrativas por condutas lesivas ao meio ambiente e também em animais, para que
este ato delituoso não aconteça, trazendo consigo prejuízos para o nosso ecossistema,
também coloca em risco a saúde humana e a economia do país. A Constituição Federal de
1988, em seu art. 24, inciso IV, traz consigo competências para seguir em prol da proteção
do que está se tratando (DESTRO et al., 2017).
É necessário que as penalizações sejam vigoradas e mais punitivas com seus
infratores, tanto na esfera penal, quanto administrativa, para conter o comércio ilegal e
amenizar essa constante, e atuar com penas mais severas para ajudar na diminuição cada
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vez mais do tráfico, analisar as falhas nas fiscalizações, compreender e utilizar normas
eficazes, e ainda, identificar estratégias para coibir os delitos.
O Estado deverá auxiliar financiando para o combate e prevenção, levando
investimentos para o fortalecimento de ações, estruturando a Alfândega brasileira, cujo é
o órgão responsável para prevenir e fiscalizar a problemática, junto com a Receita Federal,
em suas atuações aéreas, náuticas e terrestres, evitando que os animais sejam
transportados, cumprindo o seu papel de proteção, buscando amenizar relativamente,
coibindo os delitos, e trazendo consigo a conscientizando das pessoas através de um plano
educacional de meio ambiente.
Segundo Destro et al. (2017) dispõe que:
Alfândega brasileira vem adaptando os meios de comunicações,
dando a devida importância, para almejar uma redução, fazendo a
criação de aplicativos para denúncias, já que vivemos em um mundo
conectado com a tecnologia, trabalhar na infraestrutura de
apreensão dos animais para fazer solturas, visando a volta destes ao
ecossistema, e realizando monitoramento, para correção de
problemas ou metodologias aplicadas.
É visto que o desordenamento da cultura social, o qual demonstra a falta de preparo
dos cidadãos, devem se conscientizar na preservação das espécies e dos recursos
ambientais quando inseridos os animais desempenhados a cada função ecológica para a
manutenção dos ecossistemas em seus mais diversos níveis, tais como o aquático, terrestre,
faunístico, silvestre e ainda, outros essenciais para a vida dos mesmos e fruição após
gerações.
Segundo o ex Ministro do meio ambiente, José Carlos Carvalho, em seu argunto,
descreveu a necessidade de ampliar as campanhas para evitar o aumento do tráfico entre
os países, dando ênfase na América Latina. De acordo com a ex Ministra Marina Silva,
relatou que tem objetivo de iniciativa para desenvolver com o RENCTAS - Rede Nacional
de Combate ao Tráfico de Animais Silvestres, mobilizando a comunidade no combate desta
atividade ilícita, que provoca danos imensos, principalmente sobre a biodiversidade. São
algumas ideias e formas para solucionas ou amenizar os impactos causados por essa
infração, que é bem ampla no sentido de problemática (RENCTAS, 2019).
Apesar das leis, existe um órgão federal, do qual visa auxiliar no combate deste
mercado ilegal, é o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais)
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cujo é responsável por políticas de proteção a estes, e o RENCTAS (Rede Nacional de
Combate ao Tráfico de Animais Silvestres) que é uma ONG não governamental, mas atua
na conservação e visa proteger a biodiversidade do país.
Conforme os ensinamentos de Fiorillo (2015):
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O Brasil é signatário no CITES - Convenção Internacional sobre o
Comércio de Espécies da Flora e Fauna selvagens em perigo de
extinção, através do Decreto n° 3607/00 que e trata de proteção as
espécies de animais classificadas de acordo com o grau de ameaças
por extinção, o programa contém outros países, cujo é administrado
pelas Nações Unidas.
Quanto ao jurista Santana (2017), este comenta sobre isto, no seu artigo Darwin e a
Evolução Jurídica, relatando que:
Temos assistido a um aumento significativo da consciência social
sobre os animais, existindo mesmo um consenso de que eles
possuem interesses que devem ser protegidos juridicamente,
embora a maioria das pessoas ainda ache inviável a ideia de
conceder-lhes direitos. Toda ideia, porém, responde ao padrão de
mudança do tecido moral da sociedade, e não há dúvida de que o
lugar dos animais tem mudado da periferia para o centro deste
debate ético e o simples fato da expressão ‘direito dos animais’ ter
se tornado comum ao vocabulário jurídico já é um sinal positivo
dessa mudança.
Os animais possuem interesses que devem ser protegidos
juridicamente como, também, atualmente é a minoria dos cidadãos
que considera inviável a ideia de lhes conceder direitos.
Ainda em seu texto, Santana (2017) afirma que os jurista ão descrentes a respeito
de que os animais possam ser titulares de direitos, e como não há um suporte legislativo
a respeito do tema, dificultando assim que os juristas tomam alguma decisão a respeito do
tema. Sendo assim o judiciario um podereso intermediador no processo de mundaça
social, visto que o mesmo tem a aptidão de reparar as ilegalidades sociais.

Para buscar uma condição melhor de vida, foi preciso que todos pudessem fazer
parte da proteção ao meio ambiente, e consequentemente dos animais, que são os
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primórdios do nosso planeta, estando necessariamente atrelado ao equilíbrio ambiental e
também do ecossistema; e o devido equilíbrio somente é alcançado mediante a interação
de vários fatores, e a fauna, com todas as suas espécies e sub-espécies, é um deles, de
suma importância para esse objetivo.
Os princípios são essenciais para orientação do legislador em suas decisões,
traçados por normas jurídicas, formalizando a base com preceitos legais. Acerca do direito
em relação ao ecossistema, conforme Machado (2016), um dos principais para proteção é
o princípio da prevenção, que consiste através de políticas públicas uma conscientização,
bem como criação sobre normas protetoras.
Machado (2016) cita em seu livro Direito Ambiental Brasileiro que:
“O dever jurídico de evitar a consumação de danos ao meio ambiente
vem sendo salientado em convenções, declarações e sentenças de
tribunais internacionais, como na maioria das legislações
internacionais.
A aceitação do princípio da prevenção não para somente no
posicionamento mental a favor de medidas ambientais
acauteladoras. O princípio de prevenção deve levar à criação e à
prática de política pública ambiental, através de planos obrigatórios.
O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA, também tem seus meios para proteção do nosso meio ambiente, vigente em nosso
país, além de possuir a atribuição, ao nível federal, de conceder ou não licenciamento
ambiental de empreendimentos também é responsável pela política nacional do meio
ambiente prevista na Lei nº 6.938/81, sendo atribuído o poder de Polícia Ambiental ao
órgão, legitimando essa responsabilidade, conforme dispõe o art. 2° da lei 6.938/81:
Art 2º - A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a
preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental
propícia à vida, visando assegurar, no País, condições ao
desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os
seguintes princípios:
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- ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico,
considerando o meio ambiente como um patrimônio público a ser
necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso
coletivo;
I

- racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; Ill planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
II

- proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas
representativas;

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

IV

- controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente
poluidoras;
V

- incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas
para o uso racional e a proteção dos recursos ambientais;
VI

- acompanhamento do estado da qualidade ambiental; VIII recuperação de áreas degradadas;
VII

IX

- proteção de áreas ameaçadas de degradação;

- educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a
educação da comunidade, objetivando capacitá-la para participação
ativa na defesa do meio ambiente. (BRASIL, 1981).
X

E também cita expressamente no art. 6°, inciso VI:
Art 6º - Os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, bem como as fundações
instituídas pelo Poder Público, responsáveis pela proteção e melhoria
da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA, assim estruturado:
IV - órgãos executores: o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e o Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade - Instituto Chico Mendes,
com a finalidade de executar e fazer executar a política e as diretrizes
governamentais fixadas para o meio ambiente, de acordo com as
respectivas competências. (BRASIL, 1981).
IX
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A CITES ( Convenção Sobre Comercio Internaciona das Especies da Flora e Fauna
Selvagens em Perigo de Extinção) é o maior acordo internacional que age no combate ao
tráfico de animais, contando com 154 países-membros, entre eles o Brasil, que faz parte
desde 1975, devendo as diferentes instituições de cada um deles, cooperarem entre si para
impugnar de forma mais efetiva o comércio de animais, sendo que atualmente, não há
nenhuma lei internacional contra o tráfico dessa modalidade. (RENCTAS, 2019).
Sendo gerenciada pela Organização das Nações Unidas e pelo Programa para as
Nações Unidas sobre o Meio Ambiente (PNUMA), a CITES funciona com 3 categorias de
proteção:
Incluir todas as espécies reconhecidamente ameaçadas de
extinção que são ou que podem ser afetadas pelo comércio
internacional, que só é autorizado em circunstâncias excepcionais,
mediante a concessão e apresentação prévia de licença de
exportação, condicionada a rígidos requisitos restritivos
explicitamente indicados na Convenção.
1)

Englobar as espécies que, embora não se encontrem em perigo
de extinção, poderão chegar a esta situação caso seu comércio não
esteja sujeito à rigorosa regulamentação.
2)

Referir-se às espécies que qualquer das partes contratantes,
nos limites de sua competência, declarem sujeitas a regulamentação
e que exijam cooperação das demais partes para controlar o
respectivo comércio.
3)

Esse anexo tem a intenção de ajudar os membros da CITES a
ganharem a cooperação de outras nações para reforçarem suas
próprias leis de proteção e controle da vida silvestre. (RENCTAS,
2019).
3.1 Penalidade Aplicada à Pratica de Tráfico de Animais
As penas vieram ser elencadas e fundamentadas na Constituição Federal de 1988,
dispõe um capitulo para a proteção do meio ambiente e penalização dos delitos na esfera
penal, administrativa e civil, sendo adotada para os infratores no artigo 225, parágrafo 3º

in verbis:
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais
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e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados (BRASIL,1998)
Além da Constituição, existem leis vigentes para punir os delitos cometidos,
trazendo consigo uma sistematização se tutela penal e administrativa, que incide sobre o
meio ambiente. A lei 9.605/98 em seu artigo 29 relata sobre:
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Art. 29. Matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna
silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão,
licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo
com a obtida: Pena - detenção de seis meses a um ano, e multa
(BRASIL, CF, 1998)
Entre o artigo, consistem incisos que incide sobre o tráfico, no quais estão
elencados:
- quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem
em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou
espécimes da fauna silvestre, nativa ou em rota migratória, bem
como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros
não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização
da autoridade competente (BRASIL, 1988).
III

Porém, o enquadramento traz consigo poucas tipicidades, de sanções meramente
baixas, se tornando ineficaz na sua aplicabilidade. O escritor Nassaro (2016), em seu livro,
cita:
No ordenamento jurídico brasileiro não existe propriamente a figura
de um delito intitulado “tráfico de animais silvestres”, mas há
indicação de um conjunto de condutas relacionadas de algum modo
ao aproveitamento irregular de animal integrante da fauna silvestre,
com ganho econômico dele decorrente.
A responsabilidade criminal por danos causados ao meio ambiente advém de
conduta típica praticada pelo agente, seja ela, crime ou contravenção penal, e o infrator é
sujeito à pena privativa de liberdade ou multa, em relação à pessoa física.
Outro Decreto que visa a penalização, é o 6.514/2008, com o intuito de sancionar as
infrações de modo administrativa ao meio ambiente, em sua 1 seção, artigo 2°, inciso IV, e
subsequente o artigo 29°:
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- apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora
e demais produtos e subprodutos objeto da infração, instrumentos,
petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados
na infração.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

IV

Art. 29. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais
silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. (BRSIL,
2008).
A ordem econômica, estabelecida de modo a permitir a todos os cidadãos uma
existência digna, possui como um de seus princípios basilares a proteção do meio
ambiente, este pensamento de José Afonso da Silva, compactua com o Ministério Público,
que tem o dever de proteção perante a constituição, com fiscalização das funções
administrativas dos órgãos que trabalham em defesa do meio ambiente, garantindo o
desenvolvimento futuro para as próximas gerações.
A Declaração Universal dos Direitos dos animais prevê em seus artigos proclamados
que “Art. 2. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou
explorá-los violando esse direito; tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao serviço
dos animais.”
Para Prado (2016), no livro Direito Penal do Ambiente, no artigo 29, parágrafo 1º,
III, o legislador de 1998 coibiu uma das formas mais perniciosas de degradação faunística:
o comércio ilegal.
Segundo Calhau (2016) dispõe que:

Até épocas recentes, a tutela ambiental era confiada exclusivamente
ao Direito Administrativo, diante o exposto à seara do Direito Penal,
ao contrário, se mantinha à margem dessa tutela, e demorou para
transcrever a solicitação de cobrir os vazios de punibilidade
existentes, ainda quando a necessidade de seu auxílio coercitivo era
sentida por um bom número de juristas.
A Lei de Crimes Ambientas, 9.605/98 citada nessa seção, a pena será cabível aos que
praticarem sem a devida permissão, licença ou autorização emitidos por autoridade
competente para tal, e ainda que possua a autorização, será enquadrado no crime caso
esta esteja vencida, e igualmente aplicável, caso os atos sejam realizados foram da
competência estabelecida na permissão, e em qualquer dos casos descritos no caput do
art. 29 desta lei.
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É previsto também na lei o cuidado de incluir atos de abuso e maus-tratos que
venham a ferir ou mutilar animais de qualquer ordem, sejam silvestres, domésticos, nativos
ou mesmo os exóticos, e quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda
que para fins didáticos ou científicos, porém em caso dos maus-tratos ou experiência
resultem na morte do animal, a pena é aumentada de um sexto a um terço, de acordo com
as práticas expostas no art. 32.
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A Lei também prevê para os animais de ramo aquáticos, no art. 33, dispõe sobre as
penas em casos de pessoas físicas ou jurídicas, que pela emissão de efluentes ou
carreamento de materiais, de causa ao perecimento de espécimes da fauna aquática
existentes em rios, lagos, açudes, lagoas, baías ou águas jurisdicionais brasileiras.
É previsto também na lei, na mesma pena do parágrafo anterior, aquele que causar
degradação em viveiros, açudes ou estações de agricultura de domínio público; aquele que
explora campos naturais de invertebrados aquáticos e algas, sem licença, permissão ou
autorização da autoridade competente; e aos que fundeia embarcações ou lança detritos
de qualquer natureza sobre bancos de moluscos ou corais, devidamente demarcados em
carta náutica. (Art. 33, parágrafo único, incisos I, II e III).
Na seara administrativa, Machado (2016) mencionaram como principais penalidades
administrativas ambientais:
apreensão, apresamento de embarcação, caducidade de autorização
de pesquisa, caducidade de concessão de lavra, cassação de
matricula, cancelamento de registro, demolição de obra, embargo,
interdição, multa, perda ou restrição de incentivos fiscais concedidos
pelo Poder Público, perda ou suspensão de participação em
estabelecimentos de credito, retenção, suspensão de atividades e
suspensão de registro.
Como aborda Fiorillo (2015), comenta sobre o tema da seguinte forma:
Buscando resguardar as espécies, porquanto, a fauna, através da sua
função ecológica, possibilita a manutenção do equilíbrio dos
ecossistemas, é que se passou a considerá-la como um bem de uso
comum do povo, indispensável à sadia qualidade de vida. Com isso,
abandonou-se no seu tratamento jurídico o regime privado de
propriedade, verificando-se que a importância das suas funções
reclamava uma tutela jurídica adequada à sua natureza. Dessa forma,
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em razão de suas características e funções, a fauna recebe a natureza
jurídica de bem ambiental.
O papel que representa o terceiro setor traz o exercício de proteção e preservação
das espécies silvestres, reconhecendo mundialmente as parcerias com os órgãos do
primeiro setor, como por exemplo, o IBAMA, que é considerado como representante ao
combate do tráfico de animais silvestres nas atividades desempenhadas pelo Poder Público
e aliado às organizações não governamentais, fundações e associações, cooperando entre
a iniciativa privada e pública, quando é enfrentado as ações do crime em delito (FIORILLO,
2015).
No entanto, é visto que a RENCTAS, conta com parceiros como: a ONG WSPA
(Sociedade Mundial de Proteção Animal), que traz presença global na ONU, no Conselho
Europeu e na Organização Mundial da Saúde Animal, o qual tem lutado na preservação do
animal, do seu bem estar, prevenção aos maus tratos que os animais recebem diariamente
e sendo assim, alvos do tráfico de animais silvestres, biopirataria e do comércio clandestino
(FIORILLO, 2015).
4 IMPORTANTE PAPEL DA ADUANA BRASILEIRA
A aduana ou alfândega, faz parte de um processo de suma importância ao combate
do tráfico, junto à Receita Federal, um órgão de repartição governamental, no qual é
fundamental nas relações comerciais internacionais, que é responsável pela entrada e saída
de mercadorias em nosso país, se fazendo necessária uma fiscalização, onde estão
localizadas nos aeroportos ou em locais de fronteiras com o Brasil.
De acordo com Levai (2017) descreve que, mesmo “sendo indispensável à segurança
nacional, protegendo o comércio, permitindo apenas o que está prescrito em lei, uma de
suas funções é a contribuição no controle econômico, coibir o tráfico e crimes de cunho
nacional e internacional” que envolva nosso país, através de operações de vigilância e
repressão ao contrabando. Em site governamental da Receita Federal, versa sobre:
Também subsidia o Poder Executivo Federal na formulação da
política tributária brasileira, previne e combate a sonegação fiscal, o
contrabando, o descaminho, a pirataria, a fraude comercial, o tráfico
de drogas e de animais em extinção e outros atos ilícitos relacionados
ao comércio internacional. (BRASIL, RECEITA FEDERAL, 2020)
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As apreensões feitas por animais negociados clandestinamente continua sendo alta
na atualidade, porém, está diminuindo de acordo com o Ecoa e Ibama, sofreu uma queda
nos últimos anos, sobre os dados coletados: “Foram registradas em 2017 um total de 1.224;
1.402 em 2018 e 1.121 no ano passado. Fatores como capturas de animais em cativeiros,
caça ou venda ilegal, por exemplo, somam-se para gerar a quantidade final contabilizada
pelo órgão federal”. (IBAMA, 2020)
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Porém, Giovanni (2003), coordenador geral da Renctas afirma que: “Os números de
resgates da fauna silvestre no Brasil não chega nem a meio por cento do que de fato é
comercializado ilegalmente”.
O fundador do Instituto Vida Livre, relatou durante esse período de pandemia que
estamos vivendo mundialmente, versa sobre a situação atual relatando que estamos
vivendo hoje um momento de pandemia, e possivelmente o vírus começou em um
comércio de animais silvestres na China. Mas as pessoas falam disso como se fosse
exclusividade, uma peculiaridade da cultura chinesa. Só que a gente mora em um dos
países que mais trafica bichos no mundo, que tem grandes pontos de comércio ilegal de
animais, feiras, mercados; e sem qualquer controle sanitário (ROCHED SEBA, 2020).
Como as atividades aduaneiras estão indissoluvelmente ligadas ao comércio
exterior, podendo influenciar de forma significativa o seu desempenho, justifica-se assim
avaliar quais as consequências da ação aduaneira nesse comércio, como subsídio à
formulação de política pública nacional referente ao controle aduaneiro.
Afirma Santana (2019), “a Organização Mundial das Aduanas (World Customs
Organization - WCO) é uma organização internacional, da qual o Brasil faz parte, que tem
como objetivos harmonizar as práticas aduaneiras dos países” membros, propiciar apoio
técnico às aduanas nacionais menos desenvolvidas, coordenar ações entre as aduanas, de
modo a desenvolver o controle aduaneiro das nações.
Segundo a entidade, as aduanas têm como responsabilidades (WCO, 2002):
a)

arrecadação de direitos aduaneiros e impostos;

b)

proteção da sociedade;

c)

proteção do meio-ambiente;

d)

coleta de informações estatísticas;

e)

imposição das regras comerciais;
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f)

facilitação do comércio;

g)

proteção da herança cultural.
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Proteger nosso ecossistema está atrelado as funções aduaneiras, que versa em um
futuro sustentável, buscando atender as necessidades sociais, ambientais, de saúde e
econômicas.
4.1 Necessidade da tipificação
Embora exista um avanço em nossa legislação, é passível de críticas no tocante ao
tráfico de animais, sendo estas, superficiais, se tornando um instrumento não eficaz como
deve ser, referente ao combate, principalmente do contrabando, pois as que estão em
nossa legislação, são apenas algumas condutas. (MACHADO, 2016).
Precisando fazer uma prevenção, inibindo os atos infracionais à serem cometidos,
outro ponto relevante é a inexistência em comparação à outros tipos de tráficos, não se
equiparando pela distinção feita pelo traficante ocasional e organizado.
Em nosso ordenamento jurídico não existe a figura do delito tráfico de animais,
apenas contém indicação de um conjunto de normas na qual se encaixa, as repercussões
dessa conduta lesiva não se limitam às nossas fronteiras, elas acabam por se disseminar
em todo o território mundial e serve de respaldo para outras atividades ilícitas, sendo
agravada pela certeza da impunidade dos seus agentes. Dias (2018) relata que:

O tráfico de espécies protegidas é semelhante ao de drogas, mas o
primeiro apresenta uma diferença: embora seja proibido, na prática
não é penalizado. Ou seja, a mercadoria é apreendida, mas o
contrabandista não é preso. Por essa razão, o tráfico de animais está
ligado ao tráfico de drogas: além de não ser punido, serve de apoio
para a lavagem de dinheiro do narcotráfico. Na Europa, os principais
pontos de comércio de espécies protegidas estão em Portugal, na
Grécia, na Itália e, sobretudo, na Espanha. Atende a todo tipo de
consumidor, a começar dos comerciantes de pele, de marfim, de
cascos de tartaruga, de bicos de aves e animais exóticos vendidos
como bichos de estimação.
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É uma circunstância facilitadora do tráfico a medida que muitos criminosos se valem
de permissões ou autorizações fornecidas por servidores públicos corruptos.
O artigo 30 da Lei de Crimes Ambientais versa sobre. “Exportar para o exterior peles
e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem a autorização da autoridade ambiental
competente.”.
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Contudo, Neto (2018) descreve que:
o legislador poderia ter sido mais determinado, estendendo a
previsão legal à exportação ilícita dos próprios animais, e não apenas
dos seus produtos derivados, de modo a atender aos anseios de uma
regulamentação específica sobre o comércio de espécies da fauna.
Seguindo a análise do dispositivo mencionado acima, embora seja
uma modalidade de crime contra a fauna, a lei não deu a atenção
necessária ao tema, pactuando, portanto, com a sua destruição
indiscriminada.
Uma vez observada a possibilidade de elaboração do texto de lei, dada a
constitucionalidade, o legislador deverá valer-se da subsunção aplicando a
proporcionalidade em sentido lato (adequação, necessidade e proporcionalidade em
sentido estrito) e formar o tipo legal, no caso aqui debatido, o penal.
De acordo com Campos Neto (2016), nesse ponto que se “faz o exame, pois deve o
legislador se atentar a todo um ordenamento jurídico, a todas as garantias, aos bens
jurídicos tutelados, as relações humanas e a importância a ser dada em cada tipo penal
construído.”
Assim, há uma coerência que não deixa o sistema desordenado com penas
descompassadas e com questionável justificação constitucional. Sabe-se que a Lei de
Crimes Ambientais 9.605/98 não consta em si, quando se trata da forma objetiva sob a
tipificação para condutas da prática de biopirataria, não sendo presente de forma eficaz e
efetiva para enquadrar e deferir penalidades sobre os crimes da conduta citada, cuja
dependência traz a visão extensiva do jurista para enquadrar a biopirataria como crime.
Dessa forma, Machado (2016) descreve que “mais difícil ocorrer à repressão a essa
infração, prejudicando o nosso país em diversos setores, dentre eles o econômico
evidentemente, essas penas não conseguem diminuir o ímpeto criminoso das pessoas
físicas e das quadrilhas que se dedicam ao tráfico da fauna.”
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Por conta do descaso com o meio ambiente apresentado pelo legislador
infraconstitucional trouxe-se para os animais alvos de crimes mais sujeição a práticas de
torturas e de crueldade, pois com base em tudo que a escassez na proteção e defesa de
seus mecanismos que apurem e fiscalizem, por exemplo, o crime de tráfico de animais
silvestres, que ocasiona desequilíbrio ecológico e a degradação do meio ambiente,
podendo eles ser evitado com a contribuição do homem, que tem o dever de cuidar e zelar
pelos recursos e entes nela inseridos, ajudando a manter a sadia qualidade dos animais.
Assim, como dispõe Machado (2016)
O direito dos animais em viverem num solo sadio, equitativo e
natural, tem garantia constitucional baseada em etimologias
principiológicas que asseguram a esses integrantes (espécimes) a
não submissão a tratamentos cruéis, degradantes, humilhantes,
exaustivos e que violem o direito de viverem em liberdade, bem
como no Estado Democrático de Direito todos temos deveres com a
proteção ambiental deixada às próximas gerações.
Nesse sentido tece o entendimento de Fensterseifer (2018):
O STF, todavia, sem se posicionar sobre a atribuição de direitos aos
animais ou outras formas de vida não humanas – reconhece a vida
animal como um fim em si mesmo, de modo a superar o
antropocentrismo (pelo menos na sua versão mais exacerbada) e o
racionalismo de inspiração iluminista, admitindo uma dignidade (um
valor intrínseco) também para vida não humana.
Alguns segmentos do movimento abolicionista têm se utilizado da ação direta, para
chamar a atenção da opinião pública para a sabotagem de laboratórios experimentos em
animais. No entanto, embora consigam voltar os olhos para isto, não contém aptidão para
mudar o sistema, pois o direito só muda através de leis ou jurisprudência.
Santana (2019) descreve que em “outros ativistas, tem buscado inserir o discurso
abolicionista na esfera política, seguros de que a importância que os legisladores darão
aos interesses animais, depende da extensão e do número de organizações de apoio a
essas reivindicações.”

A necessidade do combate ao tráfico ambiental é feita por órgãos de proteção a
dignidade e a defesa dos direitos dos animais, não somente no que se refere à tutela
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legitimadora para que o enfretamento ao crime seja combatido, mas também para que os
animais vítimas de tráfico sejam reinseridos na sociedade animal e possam ser realocados
ao seu habitat e voltarem a contribuir para o equilíbrio ecológico vital para a manutenção
do desenvolvimento sustentável e do meio ambiente saudável, diminuindo o surgimento
de doenças silvestres.
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Santana (2019) dispõe que:
A problemática toda se encontra alicerçada na fiscalização ambiental
irregular, pois o Brasil ainda tem uma lentidão em proteger o que é
do bem coletivo, no caso o meio ambiente e seus animais. A falta de
recursos é desculpa, para se enfrentar este terrível e bárbaro crime,
com a ineficiência para gerir sua fauna, o que demanda muitas
pessoas para zelar pelo componente público e tomarem as rédeas
quanto presenciarem o comércio de animais, através do primeiro
passo que é a denúncia.
O enfrentamento do crime é uma missão que compete ao trabalho e conjunto, que
integra todas as polícias, a sociedade e aqueles que vivem em prol de assegurar um lugar
ecologicamente equilibrado em defesa da tutela jurisdicional da preservação de nossa
fauna e flora. Um dever de todos, mas somente poucos fazem defender a diversidade
daqueles que não têm voz ativa na população, os animais, que muitas das vezes só são
lembrados para fins domésticos e científicos.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
O tráfico, como citado acima, é o terceiro maior atualmente, e vive uma constante
crescente nesta década, afetando o ecossistema, e interferindo na economia do país, além
de expor os seres humanos à doenças preexistentes e contagiosas que possam surgir, o
exemplo atual é a pandemia que estamos vivenciando, que iniciou-se através de um
animal.
Se faz necessário que a legislação atualmente aplicada contenha uma maior
fiscalização, com o intuito de inibir a prática ilegal, protegendo o meio ambiente por
completo, não somente os animais, deverá rever as sanções existentes, para uma pena mais
severa, em todos os âmbitos jurídicos que a componha. Em razões das problemáticas, se
deve estabelecer um tratamento específico em relação ao tema deste artigo, enquadrando
uma tipificação merecida.
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O Brasil, vem sofrendo com a biopirataria há cerca de 500 anos, e isto impacta na
realidade de hoje, onde se encontra a maior biodiversidade do mundo, que está se
acabando aos poucos, fazendo com que várias espécies de nossa fauna entre em extinção,
entretanto, o combate ao tráfico, não passa somente pela legislação e fiscalização, devendo
se impor também a execução de um planejamento estratégico, com o apoio dos órgãos
competentes, para ter uma maior eficácia nas apreensões, com auxílio do governo em
investimentos e ações de prevenção, e se fazendo essencial a elaboração de políticas
públicas destacando infração.
Buscando conscientizar as pessoas e utilizar das redes sociais e escolas, para um
entendimento sobre o assunto, através de planos educacionais e campanhas em prol da
fauna, embora nosso país tenha mostrado um avanço no combate nestes últimos anos,
ainda temos muito para fazer, por exemplo, projetos e programas, realizados no sentido
de possibilitar a recuperação de espécies que se encontram em risco de extinção.
Infere-se que a sociedade deve mudar seus comportamentos, e abraçar a causa,
mudando hábitos e cooperando na preservação do nosso meio ambiente, denunciando os
infratores. Mas, cabe aos operadores do direito buscar melhores formas para legislar e
fazendo aplicação de sanções cabíveis à todos que destruam nossa biodiversidade e
cometam biopirataria. Em relação à alfândega, que tem um papel fundamental acerca do
combate, atuando com as fiscalizações e fazendo apreensões, porém, precisa de um apoio
do governo para obter melhores resultados, e assim dar segmento nos objetivos que
compõe os seus deveres referente ao tráfico, com novas medidas de prevenção para
atender as necessidades ambientais.
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RESUMO: O capitalismo e o consumismo andam lado a lado e isso se deve a forma que as
pessoas são incentivadas a comprarem e a terem sempre o novo, o bom, o atual, o de
última geração. Por isso, que quando o mundo se moderniza, as formas de consumo
também acompanham essa modernidade, sendo através de lojas físicas e atualmente: em
lojas virtuais, pela rede mundial de computadores (internet). Quanto a metodologia, a
abordagem escolhida para a realização desse trabalho foi uma pesquisa qualitativa, no qual
dados foram levantados e análises de obras renomadas foram realizadas para discutir
profundamente sobre o assunto em questão. Com base nisso, surge questionamentos
sobre como os direitos do consumidor se adaptaram a essa modernidade e se as antigas
e novas leis são suficientes para suprir a proteção do uso de dados dos consumidores
quando optam por essa forma de consumo.
Palavras-chave: consumismo; consumidor; Lei Geral de Proteção de Dados; dados;
internet; vulnerabilidade; Código de Defesa do Consumidor, legislação; virtual.

ABSTRACT: The capitalism and consumerism are side by side and its due to the way people
are encouraged to buy and always have the new, the good, the current, the lastest
generation. Therefore, when the world is modernized, the forms of consuption also
accompany this modernity, being through physical stores and nowadays: in virtual stores,
through the world wide web (internet). As for the methodology, the chosen approach to
carry out this work was a qualitative research, in which data were collected and analyzes of
renowned works were carried out to discuss in depth the subject in question. Based on this,
questions arise about how the consumer rigths have adapted to this modernity and if the
old and new laws are enough to provide protetion for the use of data by consumers when
they choose this form of consumption.
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1 INTRODUÇÃO
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Diante da contemporaneidade, resta claro que a Constituição Federal de 1988 foi
promulgada para constituir a base do Estado, que visa um caráter social, o qual define a
cidadania e a dignidade da pessoa humana como fundamentos presentes na República
Federativa do Brasil. Neste sentido, é inquestionável a atuação do legislador acerca de
conteúdo do direito do consumidor, considerado um Direito Fundamental previsto no
artigo 5º da Magna Carta. Desse modo, criou-se em 1990 o Código de Defesa do
Consumidor (CDC), visando proteger o consumidor, considerado parte vulnerável das
relações consumeristas.
Dessa forma, através de um avanço tecnológico que a atual sociedade vem
passando, os dados pessoais, principalmente, os dados dos consumidores, ganham uma
atenção do mercado, sendo utilizados para várias finalidades e os tornando vulneráveis. O
atual modelo faz com que o CDC atue na proteção de usos abusivos dessas informações
através de mecanismos garantidores e restritos quanto à divulgação dos dados pessoais,
mas não se sabe ao certo se essa proteção é efetiva. Assim, para disciplinar a questão da
proteção de dados foi promulgada em 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, que visa
garantir o direito básico à liberdade e privacidade nesse novo mundo de compras online.
Logo, o presente artigo procura compreender tal problemática, qual seja: a Lei nº
13.709 de 2018 e do Código de Defesa do Consumidor são suficientes para proteger os
dados dos consumidores na internet? Como hipótese para esse questionamento, sabe-se
que o consumidor uma vulnerabilidade na relação com o vendedor e o CDC o protege, só
que não de forma suficiente, visto que diante do Princípio da Vulnerabilidade, presente no
artigo 4º, I do CDC, o consumidor goza de uma fragilidade técnica por não ter o
conhecimento necessário acerca do produto.
Dessa forma, a relevância jurídica do tema está relacionada com a necessidade da
criação de novos meios de proteção jurídicos a esse novo tipo de consumidor é de extrema
importância para sociedade brasileira. Nesse novo formato de compra, o consumidor que
sofre com a vulnerabilidade também não consegue identificar as consequências
preocupantes em fornecer seus dados em uma compra online. Portanto, o presente artigo
se mostra relevante em virtude da preocupação com tema, especialmente na divulgação
dos dados pessoais dos consumidores, visto que é considerado um direito fundamental e
está relacionado aos direitos de personalidade, privacidade, intimidade e vida privada.
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Assim, espera-se atrair a atenção para um grave problema presente na sociedade
brasileira e incentivar os cidadãos a atentar-se ao fornecer seus dados. E, juntamente,
demonstrar a importância desses dados e como eles podem acabar sendo usados de forma
irresponsável e problemática violando a privacidade do consumidor. Também é de extrema
importância uma compreensão completa do que de fato o comprador está fornecendo na
hora da sua compra; ele estará consciente da importância do cuidado de fornecer seus
dados, que vai muito além de um possível roubo de identidade. São inúmeros os
problemas gerados por um vazamento de dados.
Quanto a metodologia, a abordagem escolhida para a realização desse trabalho foi
uma pesquisa qualitativa, no qual dados foram levantados e análises de obras renomadas
foram realizadas para discutir profundamente sobre o assunto em questão. Além disso,
para embasar de maneira eficaz o tema proposto, foi adotado como técnica a pesquisa
bibliográfica. Seguindo esse estilo, foram analisados inúmeros livros e artigos de diferentes
autores e portais, bem como adotou-se a pesquisa documental, no qual dados foram
coletados de matérias jornalísticas de diversos portais.
Portanto, além dessa introdução, o presente estudo possui mais quatro seções. A
segunda aborda acerca dos aspectos constitucionais do código de defesa do consumidor,
já no terceiro capítulo, será feita uma discussão da relação de consumo e a vulnerabilidade
do consumidor, após essa discussão, o capítulo quatro irá abordar acerca do objeto central
do estudo, qual seja, Lei geral de proteção de dados pessoais (LGPD), destacando o
significado de dados e por fim, o último capítulo abordará acerca do Código de Defesa do
Consumidor no combate ao vazamento de dados.
2 ASPECTO CONSTITUCIONAL DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
Ao discutir acerca da tutela do consumidor, tem-se que o primeiro código a abordar
o assunto, foi o Código de Hamurabi, o qual protegiam os consumidores em relação ao
serviço deficiente. Também existia o chamado Código Massú, previsto no século XII a.c.,
que salvaguardava os consumidores de forma indireta, ao controlar as relações comerciais
(OLIVEIRA, 2010, p. 6).
Dessa forma, nas últimas décadas, os países começaram a se unir, a fim de diminuir
as barreiras tarifárias e promover o comércio internacional para concorrer no mundo
globalizado. Com isso, os consumidores passavam a ter maior facilidade para adquirir
produtos e serviços de qualquer parte do mundo. Porém, com essa facilidade incide
também certas dificuldades que manifestam em uma vulnerabilidade do indivíduo nas
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relações de consumo. Assim, levados muitas vezes pelo impulso da mídia, acabam
assumindo um risco pela omissão da lei que o proteja.
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Por esse motivo, com base em grupos que defendiam os direitos dos consumidores
e através da mobilidade da participação popular em chamar atenção dos legisladores para
adotarem medidas que visavam a proteção dos consumidores, surgiu em 1890, o Sherman
Antitrust Act, como a primeira manifestação de proteção ao consumidor. Entretanto,
somente em 1962 é que houve de fato a consolidação da tutela.
Cabe ressaltar que é interessante abordar o contexto histórico do surgimento dos
direitos dos consumidores, principalmente nos modelos estrangeiros, pois o atual Código
de Defesa do Consumidor brasileiro teve influência desses modelos, respeitando o
mercado de consumo do Brasil, e, hoje o CDC é um exemplo de legislação que protege os
consumidores para várias outras legislações ao redor do mundo. Assim, uma das
influências que o Código de Defesa do Consumidor recebeu foi por meio da Resolução nº
39/248, realizada pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), entre
outras.
Dessa forma, a ONU reconheceu internacionalmente os direitos dos consumidores,
através da Resolução nº 2542/69, por meio dos artigos 5º e 10. No Brasil, as primeiras leis
que visavam a proteção do consumidor surgiram em 1934, entretanto, só vieram ganhar
relevância a partir da Constituição Federal de 1988, considerando como fundamental o
direito do consumidor, a partir do artigo 5º, XXXII, que estabelece que “o Estado
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor” (BRASIL, 1988).
Assim, foi admitido na Constituição Federal o direito do consumidor como sendo
um direito fundamental e de política pública, visto que tem o objetivo de proporcionar a
proteção em face do consumidor não só codificando uma norma com o intuito de protegêlo de forma abstrata, mas sim, protegê-lo de forma ativa pelo Estado, sendo um dever do
Estado como legislador e como estado-juiz (BENJAMIN; MARQUES, 2014, p. 33-35).
Vale mencionar outro aspecto constitucional do Direito do Consumidor, qual seja, a
estabilidade constitucional, visto que se encontra inserido no artigo 60, parágrafo 4º, inciso
IV da Constituição Federal, considerado como cláusula pétrea, ou seja, não é passível de
extinção por emendas constitucionais ou mesmo revisão constitucional. Além disso, a
Magna Carta de 1988, garante o direito do consumidor como princípio da ordem
econômica, previsto no artigo 170, V, CF, o qual estabelece que:
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Art. 170- A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho
humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os
seguintes princípios:
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V- defesa do consumidor
Dessa forma, equipara-se como princípios relevantes para o sistema políticoeconômico do Brasil, como, propriedade privada, soberania nacional, livre iniciativa, entre
outros. Assim, os princípios gerais da ordem econômica estabelecidos pela Constituição
Federal devem existir harmoniosamente, visto que não gozam de superioridade entre eles,
sendo todos relevantes.
Portanto, o direito do consumidor torna-se assunto fundamental da Constituição,
cabendo a lei infraconstitucional regulamentar a sua atuação. Dessa forma, no artigo 48 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) estabelece a implantação de um
Código de Defesa do Consumidor, com o objetivo de compatibilizar as relações entre
consumidores e fornecedores.
Desse modo, após a CF estabelecer o direito do consumidor como um direito
fundamental e diante das mudanças ocorridas no mercado mundial, o qual o Brasil também
estava inserido, foi criado a Lei nº 8.078/90, o qual estipulou o Código de Defesa do
Consumidor, sendo admitida como a mais moderna ao abordar os direitos do consumidor.
Com o advento dessa Lei, houve mudanças nas relações de consumo, tutelando a
hipossuficiência do consumidor em face da compra e venda de produtos e serviços.
Essa Lei foi imposta para solucionar os conflitos existentes nas relações de consumo,
não só de forma indireta, mas também adotando todas as particularidades dessa relação,
visto que a lei infraconstitucional abordou definições para essa espécie de relação jurídica
que, até então, não era tutelada.
O Código de Defesa do Consumidor (CDC) é uma garantia de proteção, por parte
do Estado, daqueles considerados hipossuficientes economicamente em relação aos
monopólios que existem em uma sociedade capitalista. Portanto, o CDC corresponde a um
direito inerente a todo cidadão, constituindo, por meio da Constituição Federal, o meio de
combate as desigualdades sociais existentes no Brasil.

3 RELAÇÃO DE CONSUMO E A VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR
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Antes de aprofundar na relação do consumo e a vulnerabilidade do consumidor, é
necessário compreender quem faz parte dessa relação, isto é, quem é o fornecedor e quem
é o consumidor. Essa definição é abordada pelo próprio Código de Defesa do Consumidor
de 1990, em seu artigo 2º e 3º:
Art. 2° - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou
utiliza produto ou serviço como destinatário final.
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Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de
pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações
de consumo.
Art. 3° - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou
privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes
despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção,
montagem, criação, construção, transformação, importação,
exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
Dessa forma, compreende-se que consumidor é todo aquele que compra ou
consome algum produto ou serviço e o fornecedor é quem produz ou cria o produto ou
serviço o qual o consumidor irá utilizar. Consoante Miranda (2016, p.1):
O futuro das relações de consumo tem sido bastante promissor
apontam pesquisas, principalmente porque as empresas cada vez
mais têm percebido que o ambiente de negócios já não gira mais em
torno de seus produtos e serviços. Para se manterem competitivas,
as empresas estão dando os primeiros passos em implementar
programas e iniciativas com o foco no cliente, alinhando as
necessidades do consumidor.
Feito, portanto, a definição das pessoas que integram a relação de consumo, é
importante ressaltar o princípio imposto pelo CDC, qual seja, o princípio da vulnerabilidade
do consumidor. A proteção em face do consumidor se dar por causa da vulnerabilidade do
mesmo, que diante da relação de consumo é considerado a parte hipossuficiente da
relação, se submete a certas situações impostas pelo fornecedor, tido aqui, como a parte
mais forte da relação de consumo.

O princípio da vulnerabilidade, reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
constitui que “o ponto de partida do Código de Defesa do Consumidor é a afirmação do
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Princípio da Vulnerabilidade do consumidor, mecanismo que visa a garantir igualdade
formal material aos sujeitos da relação jurídica de consumo” (BRAGA NETTO, 2019, p. 66).
Portanto, o consumidor se submete cada vez mais a uma pressão psicológica, em
virtude de propagandas que os encorajam a consumirem determinados produtos ou
serviços com a ajuda da mídia. Além dessa manipulação feita principalmente pela mídia,
existe a vulnerabilidade da maioria dos consumidores que caem na artimanha dos
fornecedores.
Destaca Moraes (2009, p. 125) que:
Vulnerabilidade, sob o enfoque jurídico, é, então, o princípio pelo
qual o sistema jurídico positivado brasileiro reconhece a qualidade
ou condição daqueles sujeitos mais fracos na relação de consumo,
tendo em vista a possibilidade de que venham a ser ofendidos ou
feridos na sua incolumidade física ou psíquica, bem como no âmbito
econômico, por parte dos sujeitos mais potentes da mesma relação.
Ainda em consonância com esse pensamento, o autor supracitado (2009, p. 125)
afirma que esse princípio “decorre diretamente do princípio da igualdade, com vistas ao
estabelecimento da liberdade”, o qual “somente pode ser reconhecido igual, alguém que
não está subjugado por outrem”.
Para Ragazzi (2010, p. 151), “o princípio da vulnerabilidade do consumidor é o
grande alicerce do microssistema, pois suas regras foram construídas com a finalidade de
harmonizar as relações de consumo entre fornecedores e consumidores”. Dessa forma,
ressalta-se que o consumidor não possui o domínio da relação de consumo, sendo
submetido ao poder de quem o detém. Portanto, para garantir maior proteção ao
consumidor, foi estabelecido outros princípios, como o princípio da proteção do
consumidor, que se subdivide em princípio da responsabilidade objetiva e princípio da
inversão do ônus da prova, que são medidas que buscam ajudar o consumidor em sua
evidente vulnerabilidade ao enfrentar um problema com um produto ou serviço.
Cabe mencionar que há uma distinção entre vulnerabilidade e hipossuficiência.
Assim, Braga Netto (2019) afirma que a primeira não necessita de uma condição
econômica, já o hipossuficiente é encontrado após analisar o caso concreto, considerando
a natureza do serviço, o grau de instrução do consumidor, bem como outras
particularidades. Desse modo, a vulnerabilidade do consumidor é absoluta, pois, conforme
o autor, “nem todo consumidor é hipossuficiente, embora todos sejam vulneráveis”.
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O princípio da vulnerabilidade do consumidor está inserido no Código de Defesa
do Consumidor, em seu artigo 4, inciso I, sendo garantido como um dos princípios da
Política Nacional de Relações de Consumo:
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Art. 4- A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo
o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os
seguintes princípios:
I - Reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado
de consumo;
É importante destacar que, além da proteção conferida pela Constituição Federal,
existe ainda aqueles que detém de uma hipervulnerabilidade, como, os idosos, crianças,
adolescentes, sendo esse o fundamento principal da vulnerabilidade, qual seja, as
particularidades de cada consumidor e o que expande a sua vulnerabilidade.
Portanto, fica claro que, de acordo com o artigo 2º do CDC, bem como o que a
doutrina majoritária estipula, o consumidor na sua relação de consumo estar em uma
situação de vulnerabilidade. Assim, quando existir um desequilibro nas relações de
consumo, deverá ser utilizado o Código de Defesa do Consumidor, a fim de garantir a sua
eficácia.
4 LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

Através da Internet, o consumo de produtos e serviços aumentou nas últimas
décadas. Pensando nisso, alguns juristas sugeriram a necessidade de criar um instrumento
legislativo que coibissem atos nas relações de consumo, surgindo uma nova espécie de
contrato, o chamado contrato eletrônico, que constitui um contrato aplicado ao campo
cibernético.
Dessa forma, o ordenamento jurídico foi se moldando nessas práticas de consumo
virtual, aplicando as regras do regulamento europeu, já que não havia ainda uma lei que
regulamentasse essa situação. Existiam de fato, a Lei do Cadastro Positivo e o Marco Civil
da Internet, que abordava a temática do comércio eletrônico, porém de forma esparsa.
Assim, houve uma discussão no Congresso Nacional, a fim de que fosse
estabelecido uma lei específica para tratar da proteção dos dados dos consumidores nessa
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nova forma de relação de consumo, surgindo, portanto, a Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais – Lei n. 13.709/2018, que visa disciplinar a proteção dos dados pessoais em
relação ao comércio eletrônico.
Segundo Pinheiro (2020, p. 15) essa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD)
se tornou uma referência no ordenamento jurídico, reforçando os direitos e garantias
fundamentais, inseridos na Constituição Federal, que garante a proteção dos direitos
humanos. Essa lei garante a regulamentação do uso, proteção e transferência de dados
pessoais no Brasil, certificando maior domínio dos cidadãos acerca de suas informações
pessoais, sendo necessário o consentimento, de forma explícita, para coletar e usar os
dados pessoais, podendo ainda o cidadão modificá-lo ou excluí-lo (SENADO, 2020).
Cabe ressaltar que a Lei Geral de Proteção de Dados tem por objetivo proteger
certos direitos fundamentais, como a privacidade, liberdade de expressão, informação,
inviolabilidade a intimidade, honra e imagem, bem como, a livre iniciativa, livre
concorrência, defesa do consumidor e a dignidade da pessoa humana, direito que rege
todo o ordenamento jurídico (BRASIL, 2021). Assim, a Lei surge como forma de evitar que
os consumidores tenham seu dados pessoais evidentes de forma indevida, além de serem
usados de forma diversa do que foi colocado, preservando a intimidade e o direito à
privacidade, conforme estabelece o artigo 5º, inciso X, da CF.
Assim sendo, Blum (2018, p. 28) afirma que a lei que protege os dados pessoaisnão
tem um foco específico em relação aos dados informados pelo consumidor, visto que as
próprias redes sociais, com a sua anuência fornece esses dados. A proteção diz respeito a
análise e normatização das formas de coleta, armazenamento, organização e utilização
desses dados.
Portanto, além do direito a privacidade do consumidor, Barcellos (2018, p. 205)
estabelece o direito à intimidade, o qual por meio da Lei Geral de Proteção de Dados busca
garantir essa proteção em face da utilização dos dados pessoais dos consumidores pelos
agentes públicos e privados. Conforme Pinheiro (2019, p. 31):
A regulamentação de proteção de dados pessoais é uma legislação
principiológica […]. Sendo assim, tanto na origem europeia como na
versão nacional traz um rol de princípios que precisam ser atendidos.
A melhor forma de analisar a lei é pela verificação da conformidade
dos itens de controle, ou seja, se o controle não está presente,
aplicado e implementado, logo o princípio não está atendido.
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Nesse sentido, a LGPD estipula determinadas regras para o tratamento dos dados
pessoais, aplicando certos conceitos fundamentais, entre eles, a definição de dados, além
de trazer um rol taxativo de possibilidades de como ocorre o tratamento dos dados.
Portanto, cabe destacar a importância dessa lei em face da proteção do consumidor, no
que diz respeito aos dados pessoais, aplicados, principalmente, nas relações de consumo
virtuais.
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Após analisar como surgiu a Lei Geral de Proteção de Dados, faz-se necessário
compreender seu objetivo, bem como os fundamentos e princípios aplicados pela referida
Lei. Portanto, o objetivo da LGPD é, segundo Oliveira (2019, p. 48) “salvaguardar os direitos
fundamentais da privacidade, liberdade e o desenvolvimento da personalidade humana”.
Essa proteção, como bem afirma o autor, serve para tratar o titular dos dados como um
indivíduo que se encontra em posição desigual, destacando sua vulnerabilidade.
Cabe ressaltar que, conforme pensamento de Rizzatto Nunes (2021), com a entrada
da Lei Geral de Proteção de Dados existe uma possibilidade de que os dados fornecidos
pelos consumidores necessitem de uma autorização expressa para ser utilizados. Dessa
forma, garante uma maior segurança aos consumidores que integram a relação de
consumo.
Por isso, ao garantir essa proteção, a Lei busca alcançar a igualdade na relação entre
o consumidor, portador dos dados pessoais, e o fornecedor. Dessa forma, a lei assegura
métodos de segurança para o tratamento desses dados. No artigo 2º, da LGPD, encontrase os fundamentos, sendo um deles a livre iniciativa, encontrado também no texto
constitucional (Art. 1º, IV, CF):

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como
fundamentos:
[…]
VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor;
(Grifo nosso)
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:
[...]
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IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
A livre concorrência atua como a garantia da liberdade pública na ordem
econômica, assim, conceituando concorrência, tem-se a competição em condições de
igualdade. Assim, aos particulares são assegurados esses princípios constitucionais, um
como fundamento e outro como princípio da ordem econômica, entretanto, devem
respeitar o princípio da legalidade, bem como a função social da propriedade (OLIVEIRA,
2019, p. 60).
A defesa do consumidor, prevista pelo CDC, constitui um fundamento da proteção
de dados. O CDC estabelece que haja um banco de dados referente a um cadastro de
consumidores. Entretanto, comporta riscos pois gera uma expectativa ao consumidor de
que as informações contidas no cadastro, quando repassadas ao fornecedor, ficam
armazenadas por ele, como forma de segurança de informação, porém, nem sempre é
respeitado pelo fornecedor, que, muitas vezes, utiliza com outras finalidades, violando a
segurança do consumidor.
Dessa forma, como o CDC acaba se mostrando insuficiente para solucionar tal
imbróglio, a LGPD surge como forma de proteger o consumidor, além de garantir a
integridade, transparência e segurança dos dados desses consumidores. Em seu artigo 6º,
aborda alguns princípios aplicados ao tratamento de dados, entre eles, a finalidade,
adequação, necessidade, qualidade dos dados, transparência, segurança, prevenção, livre
acesso e responsabilização e prestação de contas.
Nesse sentido, a Lei Geral de Dados tem por finalidade o aperfeiçoamento de um
determinado direito, proporcionando a integridade e segurança do tratamento dos dados
pessoais dos consumidores. Assim, esses princípios, além de funcionarem como orientação
para o cumprimento da lei, são “verdadeiras normas jurídicas que impõem um dever-ser,
dotados de cogência e imperatividade” (LEITE, 2008, p. 20-22).
Cabe destacar que para buscar a efetivação dessa Lei, foi implantado mecanismos
de proteção. O primeiro deles refere-se à participação do controlador e operador, o qual
garantem a proteção e tratamento dos dados pessoais. Já o outro mecanismo de proteção,
constitui a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD), o qual exerce competências
normativas, fiscalizadoras e sancionatórias. Cabe ressaltar que ainda existem muitos
controladores de dados que não utilizam nenhuma medida ou utilizam, de forma inicial,
medidas que fação cumprir o que a Lei propõe, acarretando em uma baixa efetividade da
LGPD.
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Assim, apesar de ainda não ter atingido um cenário ideal para a prática de proteção
dos dados dos consumidores, principalmente, nas compras online, a LGPD ainda poderá
alcançar a sua eficácia através do incentivo de políticas públicas que visem garantir a
proteção dos dados pessoais com mais eficiência.
4.1 O QUE SÃO DADOS?
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Abordado acerca da Lei Geral de Proteção de Dados, é importante frisar acerca do
conceito de dados, tendo diversos doutrinadores uma definição diferente. Sabe-se que o
surgimento de uma lei específica que visa garantir a proteção dos dados pessoais veio
através da expansão da tecnologia, aliada com a globalização, que trouxe como resultado
a apreciação da informação, considerando que o acesso aos dados seria o mesmo que
acesso ao poder.
Vale mencionar que o artigo 1º, da LGPD destaca que:
Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais,
inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica
de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos
fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre
desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.
Para Pinheiro (2018) a definição de dados pessoais significa qualquer informação
referente a uma pessoa determinada ou determinável, não sendo restringível a nome,
sobrenome, endereço residencial ou idade, mas também perfis de compras, número do
protocolo de Internet (IP), histórico de compras, entre outros.

Já para Gediel; Corréa (2008, p. 143), o conceito de dados pessoais pode ser extraído
a partir da Diretiva da 95/46/CE do Conselho Europa, o qual preceitua em seu artigo 2º
que os dados pessoais são:
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, econômica, cultural ou social.
Na Lei 13.709/18, LGPD, em seu artigo 5º, I, estabelece o conceito legal de dados
pessoais, como sendo “informação relacionada a pessoa natural identificada ou
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identificável” (BRASIL, 2021). Além disso, consta nesse artigo a definição de dados pessoais
sensíveis e anonimizados. O primeiro, segundo Santos (2019, p. 5):
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Origem racial ou etnia, convicção religiosa, opinião política, filiação a
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político,
dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou
biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural.
Já os dados anonimizados significam, segundo a LGPD, “dado relativo ao titular que
não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e
disponíveis na ocasião de seu tratamento” (BRASIL, 2021). Essa designação é fundamental
e pretende resolver problemas que envolvem o conceito e categorização, definindo, de
forma clara, o que é um dado pessoal:
A noção de dados pessoais é bem ampla e abrange toda e qualquer
informação referente a uma pessoa identificada ou identificável.
Nisso incluem-se, é claro, o nome, o endereço, o telefone, os
números dos documentos de identificação, mas também currículos
escolares, dados profissionais, fiscais e bancários, dívidas e créditos,
meios de pagamento, o endereço eletrônico, o IP (Internet Protocol
– que permite a identificação do usuário de computador), imagens
recolhidas por câmeras de segurança, fotografias disponibilizadas na
Internet, e, ainda, hábitos de consumo, dados de saúde e biométricos
(GEDIEL; CORRÉA, 2008, p. 144).
Portanto, o direito de proteção aos dados pessoais de seus titulares é marcado pela
designação dos princípios que determinam o tratamento de dados pessoais, cujo seu
exercício é definido dentro dos limites dos direitos fundamentais (PINHEIRO, 2018, p.62).
5 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NO COMBATE AO VAZAMENTO DE DADOS
O combate ao vazamento de dados pessoais dos consumidores deve ser uma das
políticas mais atuantes na qual as empresas devem investir em face de garantir a segurança
de seus clientes, porque como visto anteriormente, esses vazamentos provocam muito
mais problemas do que apenas danos materiais.
É por essa razão que ao fazer uma compra ou adquirir um serviço por internet,
deve-se, primeiramente, conferir se a empresa em questão tem um certificado de ambiente
virtual seguro, que é simbolizado por um cadeado cinza ou verde. Outra maneira que
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depende exclusivamente do consumidor, é ter zelo e cautela ao fornecer dados de cartão
de crédito e débito, como também de contas bancárias, endereços residenciais, pois
dependendo de quem estar do outro lado pode usá-los para extorquir e até mesmo
cometer estelionatos.
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Por outro lado, quem vende também deve investir em segurança, combatendo a
ação de possíveis hackers e crackers, pois ao adquirir um ambiente confiável para seus
clientes, deixo-os mais confortáveis e propicies a consumirem sem ter receio de possíveis
vulnerabilidades.
Além disso, uma maneira mais clara e honesta de se agregar nessa relação de
consumo é através do contrato de adesão, afinal, quando um vendedor o apresenta para
a parte durante a compra, está deixando claro as condições e cláusulas na qual o outro
está se submetendo, e, dentre essas cláusulas e condições, explicar a forma que os dados
e informações oferecidas serão processadas e usadas e de que como a empresa irá
gerenciá-lo.
Medidas como essas que são tanto por parte do consumidor, como por parte de
quem vende cria um cenário ideal de relação consumista, oferecendo confiança, afinal, o
Código de Defesa do Consumidor dar uma base para a proteção e a Lei Geral de Proteção
de Dados, de fato, protege.
É defeso destacar que mesmo o CDC sendo uma legislação que visa proteger o
consumidor, estava apto apenas a solucionar as pendências que existia à época que foi
promulgado. No entanto, isso serviu como impulso para que outras legislações futuras
também tivessem um embasamento para se adaptarem a conflitos que surgissem com o
avanço da modernidade. Ou seja, o CDC, por si só, não possui força jurídica para combater
o vazamento de dados, contudo a Lei Geral de Proteção de Dados, que tem uma parte de
sua origem no Marco Civil da Internet, vem justamente com o objetivo de suprir essas
lacunas se adaptando aos novos tipos de golpes e de perigos que surgem para os
consumidores quando optam por essa alternativa de consumo.
6 CONCLUSÃO
A relação de consumo é algo que está cada vez mais presente e intrínseca na vida
atual, e tende a se adaptar conforme a modernidade avança no século XXI. Como foi
estudado no presente trabalho, o consumo virtual é algo que vem tomando espaço a cada
dia, pois a tecnologia faz parte e tudo e podemos ter qualquer coisa apenas com um click,
e, por esse motivo o mercado também não ficaria de fora.
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Após a análise de obras, autores e do próprio Código de Defesa do Consumidor
e da Lei Geral de Proteção de Dados, é concluso saber que o advindo da Constituição
Federal de 1988 deu margem a um cenário perfeito para que o consumidor seja protegido
e tenha suas garantias. Sendo assim, atestamos que tanto o CDC, como a LGPD oferecem
as garantias necessárias para que haja essa efetiva proteção à parte vulnerável, seja
materialmente e moralmente, seja protegendo seus dado e informações pessoais.
Mesmo que o Código do Consumidor se mostre insuficiente para solucionar as
lacunas trazidas pela modernidade, a Lei de Dados foi feita justamente para a realidade
atual com o objetivo de melhorar esse direito, garantindo a integridade, a não violação e
a segurança do tratamento dos dados dos consumidores
Portanto, constatou-se que devida a figura de vulnerabilidade do consumidor é
que a Lei encontrou seu amparo legal devido a necessidade de criar uma legislação para
suprir essas falhas nas relações de consumo, o que fez surgir o contrato eletrônico, fazendo
o ordenamento jurídico se adaptar ao empregar, como base, costumes da Europa, pois
ainda não havia esse tipo de lei no Brasil.
O fato da Lei Geral de Proteção de Dados ser nova no Brasil, não significa que ela
esteja completa e absoluta em sua forma, afinal, o ordenamento jurídico deve se adaptar
à medida que novas situações vão surgindo e à medida que a modernidade o obrigue.
Conclui-se que há suficiência na LGPD no que tange à proteção aos dados e
informações dos consumidores, e, isso se deve por causa do embasamento jurídico que foi
criado pela Constituição em 1988 e 1990 com a criação do CDC.
Por fim, é importante destacar a importância de uma legislação como essa no
Brasil, pois além de servir como proteção e garantia de confidencialidade para quem é
vulnerável, também serve de modelo internacional de como o país está à frente das
dificuldades trazidas pelo mundo atual, ao adotas medidas para estabelecer a segurança
nas relações de consumo.
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RESUMO: O tema do trabalho a ser apresentado, fora escolhido pela notória e impactante
diferença na lide processual trabalhista através da aplicação do Princípio do Jus Postulanti,
no qual a Consolidação das Leis do Trabalho assegura, que traz o ditame da prerrogativa
de postular em juízo sem a devida presença de um advogado. Tal princípio tem como
intuição a ampliação do acesso à justiça, sendo assim, norteia-se àquelas pessoas do qual
são hipossuficientes, ou seja, não tem condições de arcar despesas com uma profissional
especializado e com capacidade técnica. Todavia, o Princípio a ser apresentado dispara o
desbalanço entre as partes, perfazendo assim o questionamento de sua efetividade no
acesso à justiça, pois logo imagina-se perante um Juiz, uma pessoa sem conhecimento
técnico, desamparada e por outro lado, a parte assistida por um profissional qualificado.
Sendo assim, a figura do advogado é imprescindível à administração da Justiça.
PALAVRAS-CHAVE: Jus Postulanti. Direito Processual do Trabalho. Acesso à Justiça.
Direito de Postular.
ABSTRACT: The theme of the work to be presented, was chosen by the notorious and
impactful difference in the labor procedural course through the application of the Principle
of Jus Postulanti, in which the Consolidation of Labor Laws ensures, which brings the dictate
of the prerogative to postulate in court without the due presence of a lawyer. This principle
has as intuition the expansion of access to justice, sine thus, it is based on those people of
whom they are hyposufficient, that is, it is not able to bear expenses with a specialized
person with technical capacity. However, the Principle to be presented triggers the
unbalance between the parties, thus questioning its effectiveness in access to justice,
because it is soon imagined before a Judge, a person without technical knowledge, forsaed
and, on the other hand, the part assisted by a qualified professional. Therefore, the figure
of the lawyer is indispensable to the administration of justice.
KEYWORDS: Jus Postulanti. Labour Procedural Law. Access to Justice.
INTRODUÇÃO
O Princípio do Jus Postulanti, é uma das formas que a legislação brasileira visa para
a facilitação do acesso à justiça. Porém, o princípio tem suas dúvidas quanto à sua real
eficácia, tendo em vista um notório desequilíbrio entre as partes processuais trabalhistas.
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Leis do Trabalho – CLT, que permite à parte, a postulação perante o juízo sem a necessidade
do empregador ou empregado ser assistido por um advogado.
Este princípio tem ligação com a antiguidade, precisamente, no mundo GrecoRomano antigo. Nesta época, os cidadãos desfrutavam da possibilidade de apresentarem
suas pretensões diretamente aos magistrados da época, e assim, se fez tendência
progressista ao passar do tempo, do qual obteve restrições em alguns assuntos que
somente especialistas poderiam postular. Na época atual, observa-se que o Jus Postulanti
culminou na Jurisdição Brasileira.
No entanto, o Princípio destaca-se pela notória desigualdade no litígio processual
trabalhista, tendo em vista que o advogado é indispensável no que se trata de “Justiça”,
onde devemos enxergar “Justiça” como uma pretensão a ser alcançada e, não como uma
simplicidade de acesso ao Judiciário.
Assim, a intuição do artigo a ser apresentado, é analisar a origem do Jus Postulanti,
levando em consideração a facilidade do acesso à justiça Brasileira que assim nos concede,
demonstrar a importância do advogado à administração da justiça e como a falta de sua
figura na lide processual, pode resultar em danos àqueles que optem por usufruir do
Princípio do Jus Postulanti.
Posto isso, o artigo foi desenvolvido através de consultas de autores para
fundamentar a teoria da pesquisa, visando o estudo de natureza qualitativa que visa obter
conhecimentos mais profundos no tema em tela, abordando o questionamento do acesso
à Justiça como uma garantia fundamental ampliando-se através deste Princípio da Seara
Trabalhista.
O capítulo 1 trata da das raízes do Princípio do Jus Postulanti, abordando o conceito
do Princípio do Jus Postulanti, de como foi relevante a inserção no ordenamento jurídico
brasileiro, onde está resguardado na Consolidação das Leis do Trabalho, especificamente
na Reforma Trabalhista de 2017.
O segundo capítulo expõe o conflito entre o Jus Postulanti e a Constituição Federal
de 1988, explicando brevemente o conceito de Direitos e Garantias Fundamentais,
adentrando ao acesso à justiça que a Carta Magna nos concede. Por fim, retrata o conflito
do Instituto com a Constituição, onde estas se contradizem em relação à importância do
advogado.
Da mesma forma, trata o capítulo 3, porém desta vez, traz consigo um novo atrito
na linha do tempo, entre o Instituto do Jus Postulanti e a Lei N.º 8.906/94, que dispõe sobre
o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados.
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No quarto capítulo do presente artigo, veremos a indispensabilidade do advogado
na lide processual. Destaca a importância da atuação de um profissional qualificado, que
estudou e se especializou na área para conseguir a pretensão de um indivíduo naquele
momento, mostrando ainda por cima, as opiniões de doutrinadores de renome nacional.
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No quinto e último capítulo, aborda a limitação do Jus Postulanti, ou melhor, até
onde a parte interessada que ingressa com essa ferramenta trabalhista, poderá se auto
representar sem a necessidade da presença um advogado.
1. RAÍZES DO PRINCÍPIO DO JUS POSTULANTI.
O Princípio do Jus Postulanti, traduzindo para o português significa “Direito de
Postular”, é a outorga às partes processuais, sendo a parte empregado ou empregador, a
prerrogativa de postular em Poder Judiciário sem a devida presença de um advogado.
Desse modo, este Princípio Trabalhista resume-se em auto representação na Esfera
Trabalhista, de feitio personalíssimo sem a figura de um profissional, defender seus
interesses perante o Órgão Judiciário. Este instituto tem como objetivo perfazer que as
pessoas sem condições financeiras, denominadas hipossuficientes, tenham acesso à justiça,
deixando o processo judicial estatal célere.
Embora o presente artigo tenha a pretensão de apresentar o instituto do Jus
Postulanti, é impreterível antecipadamente prever os efeitos desse arranjo. Portanto, no
Brasil, a regra é que somente àqueles que dominem a técnica da jurisdição e estejam
legalmente inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, é o personagem
profissional e adequado para assumir o monopólio de postular direito em juízo. Todavia,
como toda e boa regra, há a exceção, o Jus Postulanti.
À vista disso, Júlio Siqueira distingue direito e capacidade:
Há que se distinguir entre direito e capacidades. Fala-se em
capacidades, porque a capacidade pode ser de dois tipos. O primeiro
é a capacidade jurídica, que toda e qualquer pessoa possui e que
significa ser titular de direitos, conforme estabelece o art. 1º do
Código Civil (CC): "toda pessoa é capaz de direitos e deveres na
ordem civil". Como as pessoas não são capazes de exercer, dentro de
alguns casos, todos os direitos e obrigações de que são titulares,
necessitando de assistência ou de representação, tem-se um
segundo tipo, que consiste na capacidade de exercício (ou seja,
capacidade de fato). Disso decorre que ter direito nem sempre
significa ter capacidade. Assim, há que se distinguir entre o direito de
postular (ius postulandi) e a capacidade de postular (capacitas
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postulandi). Mas isso já não é mais um acordo prévio para que se
possa melhor desenvolver este trabalho, e sim uma crítica ao uso
daquela primeira expressão latina, que se entende inadequado aos
propósitos que tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm
manifestado. Confronta-se, assim, o direito de postular com a
capacidade fática de postular, dividindo-se esta em capacidade
postulatória com assistência ou capacidade postulatória
propriamente dita, isto é, aquela reconhecida pelo ordenamento
jurídico aos advogados e demais funções essenciais à Justiça, e em
capacidade postulatória sem assistência ou capacidade de
autorrepresentação (em juízo), que se constitui como uma situação
excepcional dentro do sistema jurídico nacional.
O nascimento do instituto desse Princípio na legislação brasileira, deu-se ainda na
era do Governo de Getúlio Vargas, no ano de 1939, por meio de Decreto-Lei N.º 1.237,
sendo esta deliberada pelo Decreto N.º 6.569 de 12/12/1940. Porém, somente no dia 1º
de maio de 1943, o Princípio do Jus Postulanti foi recepcionado na Consolidação das Leis
do Trabalho, possuindo sustento os artigos 791 e 839, tendo como desígnio que qualquer
pessoa poderá pretender tutela jurisdicional, sendo ela preventiva ou reparatória à lesão
ou ameaça de lesão de um direito, podendo ser individual, coletivo, difuso ou homogêneo
sendo facultada a ela o acompanhamento de um advogado.
Vejamos o que diz texto do artigo 791 e após, o artigo 839, ambos da CLT:
“Art. 791 - Os empregados e os empregadores poderão reclamar
pessoalmente perante a Justiça do Trabalho e acompanhar as suas
reclamações até o final.”
(...)
Art. 839 - A reclamação poderá ser apresentada:
a) pelos empregados e empregadores, pessoalmente, ou por seus
representantes, e pelos sindicatos de classe;
Destarte, no mundo da Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, o princípio do Jus
Postulanti tem como fundamental, anuir a acessibilidade dos conflitos de interesses aos
órgãos do Poder Judiciário Brasileiro, destacando mais uma vez, a influência da classe social
brasileira. Portanto, analisando este preceito do Processo do Trabalho, o Jus Postulanti é o
direito que a pessoa tem de estar em juízo, praticando pessoalmente todos os atos
autorizados para o exercício do direito de ação, independente do patrocínio de advogado
(MARTINS, 2012, P. 184).
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Isto posto, verifica-se o inegável desequilíbrio entre as partes litigantes, no qual o
indivíduo que se encontra desprovido de recursos financeiros e que fará uso do Jus
Postulanti, sempre estará em notória desvantagem frente à parte que estará assistida por
advogado. Sendo assim, é de fato um episódio de desequilíbrio, transmitindo que a
acessibilidade à justiça não seja de fato contraída, tendo em vista que a parte que postula
sem a presença de um advogado, não trará consigo informações técnicas de um trâmite
processual, deixando à mercê os seus direitos fundamentais.
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Como diz o ex–Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Marco Aurélio
Giacomini:
“A presença do advogado aos atos processuais é imprescindível. Não
seria o Jus Postulanti que iria dar a condição ideal de acesso à justiça
ao hipossuficiente. Ao contrário, com este intuito ficaria à mercê de
sua própria sorte e capacidade e sempre na dependência do juiz que
iria traduzir seus anseios mal manifestados. Os mecanismos de
assistência jurídica existem justamente para assegurar o amparo de
um profissional. Essa sua razão de ser.”
Por outro lado, o doutrinador Amauri Mascaro Nascimento (2011), enfatiza que o
instituto do jus postulanti é um mecanismo ágil e eficaz de simplificação das formas de
solução de conflitos de pessoas hipossuficientes, de que é um exemplo a bem-sucedida
experiência dos juizados especiais.
Apesar da desigualdade entre as partes, o Princípio do Jus Postulanti é um dos mais
importantes para a Justiça do Trabalho, levando em consideração na proporção do que
fora citado acima, dando a entender, o lapso do legislador referente ao significado da
garantia constitucional ao acesso à justiça.

2.

O JUS POSTULANTI É INSCONTITUCIONAL?

Previamente, vejamos uma breve exposição do conceito de “Acesso à Justiça como
garantia fundamental”. Por essa razão, a denominação de Acesso à Justiça é modificada
amiudadamente e, à vista disso, pode ser apresentado como um leque de opções, por
outro lado, o direito fundamental, importa àqueles direitos que são basilares ao ser
humano que estão concordância com o ordenamento jurídico consticional.
O acesso à justiça é um Direito Fundamental, do qual está correlacionado ao Direito
da Pessoa Humana, logo, é um direito assecuratório e declaratório, ou seja, é um direito
previsto na atual Constituição Federal Brasileira, surgindo quando o estado avocou para si
a função tutelar jurisdicional. Sendo assim, é um dever do Estado colocar à disposição de
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todos, perfazendo assim os instrumentos que assegurassem o acesso à justiça com
garantia constitucional.
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A garantia constitucional do acesso à justiça é amparada no artigo 5º, inciso XXXV
da Constituição Federal Brasileira de 1988, in verbis:
“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 vista, à liberdade, à igualdade, à
segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
(...)
XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou
ameaça a direito.
Isto posto, preceitua-se a obrigação do Estado em oferecer à população a isenção
dos custos do processo quando a parte for hipossuficiente (justiça gratuita), o direito de
ter um advogado por meio da advocacia Pro Bono ou pelos escritórios das faculdades de
Direito (assistência judiciária), e por fim os serviços que são cedidos pelas Defensorias
Públicas (assistência judiciária integral) visando o acesso de todos à justiça. A pessoa
hipossuficiente não pode ser verificada in abstrato, mas sempre em cotejo com a demanda.
Não será sua capacidade econômica objetivamente considerada que deve ser levada em
consideração, mas sua impossibilidade de arcar com os custos financeiros daquele
processo.
Ademais, o mestre Humberto Teodoro Júnior ressalta também acerca do acesso à
justiça:

... o acesso à justiça não se resume ao direito de ser ouvido em juízo
e de obter uma resposta qualquer do órgão jurisdicional. Por acesso
à Justiça hoje se compreende o direito a uma tutela efetiva e justa
para todos os interesses dos particulares agasalhados pelo
ordenamento jurídico. Explica Leonardo Greco que o conteúdo de tal
acesso “é implementado através das chamadas garantias
fundamentais do processo ou do que vem sendo denominado de
processo justo”, o qual, por sua vez, compreende “todo o conjunto
de princípios e direitos básicos de que deve desfrutar aquele que se
dirige ao Poder Judiciário em busca da tutela dos seus direitos”. Nele
se englobam tanto as garantias de natureza individual, como as
estruturais, ou seja, o acesso à justiça se dá, individualmente, por
meio do direito conferido a todas as pessoas naturais ou jurídicas de
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dirigir-se ao Poder Judiciário e dele obter resposta acerca de
qualquer pretensão, contando com a figura do juiz natural e com sua
imparcialidade; com a garantia do contraditório e da ampla defesa,
com ampla possibilidade de influir eficazmente na formação das
decisões que irão atingir os interesses individuais em jogo; com o
respeito à esfera dos direitos e interesses disponíveis do litigante;
com prestação da assistência jurídica aos carentes, bem como com a
preocupação de assegurar a paridade de armas entre os litigantes na
disputa judicial; e com a coisa julgada, como garantia da segurança
jurídica e da tutela jurisdicional efetiva. (THEODORO JÚNIOR, 2017)
O instituto do Jus Postulanti teve bastante conflito com a Constituição Federal de
1988, pois é conhecida como Constituição cidadã, vez que é considerada a mais completa,
no sentido de garantir direitos à cidadania aos brasileiros, transmite em seu artigo 133, in
verbis:
“Art. 133 - O Advogado é indispensável à administração da justiça,
sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da
profissão, nos limites da lei.”
Consequentemente, a analogia deste dispositivo gera o entendimento que o artigo
791, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (1943) teria sido revogado, perfazendo
assim o entendimento dos doutrinadores Renato Saraiva e Aryanna Linhares que a corrente
minoritária defendia que, após a Constituição Federal de 1988, em função de o artigo 133
estabelecer que o advogado é indispensável à administração da justiça, o artigo 791 da
CLT não mais estaria em vigor, em face da incompatibilidade com o texto constitucional
mencionado (SARAIVA E LINHARES, 2017).
Em virtude desse conflito, o Princípio do Jus Postulanti foi seguido de críticas e
polêmicas, visto que a Carta Magna previa que o advogado era crucial à administração da
justiça, hesitando a real eficácia desse instituto.
Ademais, vale ressaltar a inescusável influência de um advogado na lide trabalhista,
visto que, este é o profissional preparado e com conhecimentos técnicos, e deixando de
ter o auxílio deste profissional, poderá ocasionar grandes prejuízos e danos irreparáveis
aos direitos pretendidos. Nesse liame, vejamos o ensinamento de Wilson Alves de Souza:
Nesse ponto, se é indispensável uma porta de entrada, necessário
igualmente é que exista a porta de saída. Por outras palavras, de nada
adianta garantir o direito de postulação ao Estado- juiz sem o devido
processo em direito, isto é, sem processo provido de garantias
processuais, tais como contraditório, ampla defesa, produção de
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provas obtidas por meios lícitos, ciência dos atos processuais,
julgamento em tempo razoável, fundamentação das decisões,
julgamento justo eficácia das decisões, etc.
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3. O JUS POSTULANTI VIOLA O ESTATUTO DA ADVOCACIA E OAB?
Na linha histórico-jurídica, o instituto do Jus Postulandi também teve conflito com
o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei N.º 8.906, de 04 de julho
de 1994, que ratificou em seus artigos iniciais a indispensabilidade do advogado à
administração da justiça. Não obstante, o mesmo provou ser mais polêmico, imputandolhe como um Estatuto “Corporativista”.
Sob esse prisma, a alegação quanto à revogação do Jus Postulanti seria através da
apreciação do dispositivo 2º, §2º do Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 1942, in verbis:
“Art. 2º Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até
que outra a modifique ou revogue.

§ 1º A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o
declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule
inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.”
Nesse concerne, lei anterior seria revogada por lei nova, pelo fato de que a lei nova
teria matéria incompatível com lei anterior. No entanto, fora perpetrada a Ação de
Inconstitucionalidade N.º 1.127 pela Associação de Magistrados Brasileiros quanto aos
dispositivos do Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB.
Portanto, o Supremo Tribunal Federal entendeu que ainda constitucional, o Estatuto
da OAB teria excluído a aplicação nos juizados de pequenas causas da Justiça do Trabalho
e Justiça de Paz, órgãos do judiciário que são permitidos postulação pessoal pelas partes.
À vista disso, o instituto do Jus Postulanti continua vigorando apesar da
promulgação da Constituição Federal em seu artigo 133 e o Estatuto da OAB em seus
artigos iniciais. Todavia, o instituto somente ficou claro após o julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade Nº 1.127, do qual dispensou a presença do Advogado no Ato
Jurisdicional, ou melhor, o Jus Postulanti fez-se constitucional.
4. A IMPORTÂNCIA DO ADVOGADO NO JUDICIÁRIO.
De acordo com o que já foi supracitado, o Jus Postulandi tem grande relevância à
sociedade moderna, todavia, o advogado é indispensável para a atuação na lide processual,
nesse âmbito, a compreensão de “justiça” é um objetivo e não apenas o acesso aos órgãos
do Judiciário.
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A simples presença do advogado facilita o propósito e conceito de uma “boa
justiça”, vejamos o posicionamento do doutrinador Mauro Schiavi:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

...pensamos que o empregado assistido por advogado tem maiores
possibilidade de êxito no processo, assegurando o cumprimento do
princípio constitucional do acesso real à Justiça do Trabalho, e
também a uma ordem jurídica justa. Não se pode interpretar a lei
pelas exceções. Hoje, a parte não estar assistida na Justiça do
Trabalho é exceção. De outro lado, diante da complexidade das
matérias que envolvem os cotidianos do Direito do Trabalho e da
Justiça do Trabalho, a não assistência por advogados ao invés de
facilitar acaba dificultando o acesso, tanto do trabalhador como do
tomador de serviços, à Justiça.
Nossa experiência prática como o jus postulandi na Justiça do
Trabalho não nos anima a defendê-lo, pois quando as duas partes
estão sem advogado, dificilmente a audiência não se transforma
numa
discussão
entre
reclamante
e
reclamado
por
desentendimentos pessoais alheios ao processo e, dificilmente se
consegue conter os ânimos das partes.
Nesse liame, a parte que opta por postular sem a presença de um advogado, não
faz ideia do revés que ele(a) irá deparar-se, principalmente na área trabalhista. Bem aponta
Amauri Mascaro Nascimento e Sônia:
O processo é uma unidade complexa de caráter técnico e de difícil
domínio, daí porque o seu trato é reservado, via de regra, a
profissionais que tenham conhecimentos especializados e estejam
em condições de praticar os atos múltiplos que ocorrem durante o
seu desenvolvimento. A redação de petições, a inquirição de
testemunhas, a elaboração de defesas, o despacho com o juiz, o
modo de colocação dos problemas exige pessoa habilitada, sem o
que muitas seriam as dificuldades a advir, perturbando o normal
andamento do processo. Em consequência, as manifestações das
partes no processo, desde tempos remotos, são confiadas à
profissionais denominados procuradores, ou defensores, advogados,
além de seus auxiliares, que são os estagiários, antigamente
denominados solicitadores. (NASCIMENTO e NASCIMENTO, 2014, P.
343-344)
À vista disso, capta-se a indispensabilidade de um profissional técnico, logo, o
indivíduo que cursa, estuda e se qualifica para atuar em defender as pretensões de terceiros
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ou a si próprio perante os órgãos do Poder Judiciário é o “Advogado”. Por essa razão,
transcreve-se a escrita de Sérgio Pinto Martins:
O advogado deveria ser necessário em todo e qualquer processo,
inclusive na Justiça do Trabalho, pois é a pessoa técnica, especializada
na postulação. A ausência de advogado para o reclamante implica
desequilíbrio na relação processual, pois não terá possibilidade de
postular tão bem quanto o empregador representado pelo causídico,
podendo perder seu direito pela não observância de prazos, etc.
(MARTINS, 2012).
Pois bem, a exposição destas palavras derruba por terra a eficácia do Jus Postulandi
na lide trabalhista, tendo em vista que o indivíduo hipossuficiente, na maioria das vezes é
um trabalhador de conhecimentos leigos dos seus direitos básicos, imagina ter
conhecimentos de prática processual trabalhista. No estudo científico de Mário Antônio
Lobato de Paiva, afirma que:
Exigir-se de leigos que penetrem nos meandros do processo, que
peticionem, que narrem os fatos sem transformar a lide em um
desabafo pessoal, que cumpram prazos, que recorram corretamente
são exigências que não mais se coadunam com a complexidade
processual, onde o próprio especialista, não raras ocasiões, tem
dúvida quanto à medida cabível em determinadas situações.
Ainda, os autores Francisco Ferreira Jorge Neto e Jouberto de Quadros Cavalcante,
definem a importância da profissão da advocacia como um prestígio, vejamos:
O advogado é mandatário do seu cliente e cabe a ele defender os
interesses deste perante a sociedade, sempre respeitando os
preceitos éticos e legais. Isso não faz do profissional um mercenário,
apesar de mitos não o verem com bons olhos. Evidentemente que,
como qualquer outro profissional, o seu trabalho não está isento de
críticas, mas o advogado nunca poderá ser considerado um
mercenário, que colocaria de lado tudo aquilo em que crê pelos
honorários de mais um cliente. Muito pelo contrário, já que, desde os
primórdios, a sua existência, a sua existência só se justifica pela eterna
busca do homem na realização da Justiça (diríamos, é a sua própria
natureza jurídica).
Por isso, hoje, após séculos de trabalho árduo em prol da sociedade
como um todo, o advogado tem seu papel reconhecido, já que é
considerado indispensável à administração da justiça (art. 133, CF; art.
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2º, Lei 8.906/94; e art. 2º Cód. de Ética Profissional), estando em
igualdade com o juiz e os membros do Ministério Público (art. 6º, Lei
8.906).
Por mais que o Instituto do Jus Postulanti seja um direito, e não uma obrigação,
podemos ressaltar a visão de Sergio Pinto Martins, referente ao emprego deste:
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O empregado que exerce o IusPostulandi pessoalmente acaba não
tendo a mesma capacidade técnica de que o empregador comparece
na audiência com advogado levantando preliminares e questões
processuais. No caso, acaba ocorrendo desigualdade processual, daí
a necessidade do advogado.
Ora, o acesso à justiça é um direito de todos, o artigo 5º, XXXV da Constituição
Federal protege esse direito fundamental, porém, em controvérsia a este ditame do artigo,
o Jus Postulanti perde sua eficácia quando a ação trabalhista entra na discussão técnica
processual, uma vez que a parte que postula sem a presença de um advogado, pode acabar
se prejudicando. Vale trazer à tona, a manifestação do doutrinador Paulo Bezerra acerca
da efetivação do direito:
Assim, o problema central dos direitos humanos e fundamentais não
está em saber quais e quantos são esses direitos, qual a sua natureza
e o seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, absolutos
ou relativos, mas sim, qual é o modo mais seguro para garanti-los,
para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam
continuamente violados por ação ou omissão.
5. HÁ LIMITAÇÃO NO JUS POSTULANTI?

Como já visto, o advogado tem um papel importante na colaboração de dialogar
com o juiz. É esse profissional que promove uma composição adequada para a lide
processual, pois ele, com sua capacidade técnica, traduz o atrito entre as partes de uma
forma mais simplificada, e, consequentemente, a melhor solução para a busca do direito.
No entanto, há no Processo Trabalhista, assuntos dos quais tem a necessidade de
um estudo aprofundado para a compreensão e assim, apresentar uma melhor solução à
Instância Superior da Seara Trabalhista.
Sendo assim, o Tribunal Superior do Trabalho – TST, destacou a suma importância
do advogado e a grande dificuldade da elaboração de Recursos Extraordinários, aprovando
a Súmula 425, que trata sobre o Jus Postulandi e sua limitação, in verbis:
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“SÚMULA Nº 425 - JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO.
ALCANCE. O Jus Postulandi das partes, estabelecido no art. 791 da
CLT, limita-se às Varas do Trabalho e aos Tribunais Regionais do
Trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o
mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal
Superior do Trabalho.”
Portanto, o Tribunal Superior do Trabalho restringiu o direito arguido somente até
o Tribunal Regional do Trabalho, pois o princípio do Jus Postulanti não alcança a ação
rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do
Tribunal Superior do Trabalho. Por outro lado, tendo em vista a necessidade de
conhecimentos avançados, será necessário a contratação de um advogado regularmente
habilitado na Ordem dos Advogados do Brasil quando necessitar-se-á interposição de
recursos superiores.
Nesta perspectiva, Wagner D. Giglio nos leciona:
Entende-se, porém, que o direito de as partes acompanharem suas
reclamações “até o final”, assegurado no artigo 791 da CLT, encontra
limites dentro da organização da judiciária trabalhista. Assim, pode a
parte recorrer e acompanhar seu recurso até o Tribunal Superior do
Trabalho, inclusive, mas necessitará de advogado para postular
perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal,
que não integram o ramo judiciário trabalhista.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante do artigo abordado, capta-se a origem do Princípio do Jus Postulanti e seu
desenvolvimento na linha do tempo, onde teve conflito com a atual Constituição Federal
e com o Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, onde no qual, nos limites
da lei, o Advogado é indispensável à administração da justiça.
Conclui-se que este Princípio é retrógrado à atual situação em que vivemos, no qual,
com o passar dos tempos o profissional da área do Direito vem se especializando mais e
mais na área desejada, portanto, na área do Direito do Trabalho, a parte que busca a Justiça
sem a presença de um advogado é um tanto danoso para si, não alcançando um processo
justo.
Por tratar-se um assunto polêmico, há a divisão de posições entre os doutrinadores,
sejam eles defendendo o instituto e por outro lado, defendem a indispensabilidade do
advogado na lide processual, estes, por sinal, destacam que a dispensa do advogado, pode
acarretar danos insanáveis às partes.
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Verifica-se que a flexibilização da Justiça Brasileira para o acesso ao direito de litigar
é questionada quando se trata do Princípio do Jus Postulanti, afinal o advogado é
indispensável à administração da Justiça, pois sem ele, o litígio processual é desnivelado,
ferindo um Direito Fundamental da Constituição.
Apesar dos princípios serem vistos como preceitos superiores, a perspectiva do Jus
Postulanti transmite que sua finalidade poderá ter como consequência um direito
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lesionado, pois não sustenta dois princípios constitucionais, do qual são eles: a Igualdade
e o Devido Processo Legal. O legislador que instituiu o princípio apresentado no presente
trabalho confundiu o conceito de acesso à justiça com o direito da inafastabilidade do
controle jurisdicional.
Portanto, a falta de qualificação técnica-jurídica somada à ausência de uma boa
técnica processual obstrui o alcance da pretensão da parte que busca seus direitos. Este
impasse torna a lide trabalhista lenta e ineficaz, podendo causar uma grande quantidade
de processos às Varas Trabalhistas, ficando pendentes de ajustes que poderiam ser
facilmente resolvidas se as partes estivessem assistidas por um advogado.
Nesse cenário, o acesso à justiça como garantia fundamental não é efetivo de forma
plena, pois na Seara Trabalhista, o Instituto do Jus Postulanti não engloba a condição
íntegra de postular em juízo. O Estado desassiste àqueles que não possuem indivíduos
hipossuficientes, o dever constitucional de prestar assistência jurídica.
Na prática, o acesso à justiça tem de ser de forma global, ou seja, há a necessidade
de igualdade entre as partes. O Princípio do Jus Postulanti não gera a assistência devida, a
simples condição de litigar ofende o Princípio da Proteção da Isonomia das Partes, que é
um princípio primordial do Direito do Trabalho.
Hodiernamente, o direito moderno, suplica tão somente o acesso à justiça como um
significado formal. A proclamação de acesso ao seu direito ultrapassa as barreiras
processuais, é uma exigência de atuação técnica na prática.
Com a atualização legislativa constante, há a probabilidade da extinção do Instituto
do Jus Postulanti, o desuso desse princípio cresce mais e mais. A crítica o torna suprimido,
tornando-o clara a sua ineficácia.
Por fim, o único profissional que tem a qualidade técnica habilitada, ser apto na
condução correta para o objetivo processual, é o advogado. Por mais que o Princípio do
Jus Postulanti tem uma boa intenção, é um quanto ineficaz para a caçada de “Justiça”.
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AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PRESO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO
BRASILEIRO PARA RESSOCIALIZAÇÃO
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RESUMO: A pesquisa se propõe analisar as condições de trabalho no sistema prisional
brasileiro na busca por uma possível ressocialização do apenado. Para tanto, seráfeita uma
análise da evolução histórica do conceito de trabalho e seus desdobramentos nas prisões.
Assim como analisar a construção jurídico- normativa de proteção do preso e as
características do sistema prisional brasileiro. Para, por fim, criar um panorama de
discussão da viabilidade de ressocialização do indivíduo preso por meio do trabalho. Tratase de tema de relevância multidisciplinar, além de outras áreas do direito, como direitos
humanos, direito constitucional, tendo como vértice, o direito penal. Para isso,
considerando os objetivos da pesquisa, utilizou-se o método de abordagem dedutivo e a
pesquisa de natureza bibliográfica documental, por meio da consulta de obras e
documentos.
PALAVRAS-CHAVE: Trabalho. Sistema Prisional. Ressocialização.
ABSTRACT: The research aims to analyze the working conditions in the Brazilian prison
systemin the search for a possible resocialization of the incarinated. To this end, an analysis of the historical evolution of the concept of work and its consequences in pri- sons will
be made. As well as analyzing the legal-normative construction of protec- tion of the
prisoner and the characteristics of the Brazilian prison system. Finally,to create an overview
of the viability of resocialization of the individual imprisoned through work. It is a subject
of multidisciplinary relevance, in addition to otherareas of law, such as human rights,
constitutional law, having as its apex, criminal law. For this, considering the objectives of
the research, we used the method of deductive approach and the research of documentary
bibliographic nature, throughthe consultation of works and documents.
KEYWORDS: Work. Prison system. Resocialization.
INTRODUÇÃO
A presente pesquisa surge da necessidade de se analisar de forma crítica as
condições existentes dentro do sistema prisional brasileiro para que o apenado possa
exercer o seu direito de trabalho em uma tentativa de possívelressocialização. Tem
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como finalidade fortalecer a responsabilidade do Estado no que se refere a grave situação
do sistema penitenciário brasileiro.
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O estudo defende a ideia que, ao privar a liberdade de um indivíduo, o Estado
passa a ter a obrigação de prover as condições necessárias para que esta pessoa tenha a
possibilidade de concretizar o seu direito social ao trabalho, uma vez que o apenado passa
a ter uma relação especial de subordinação ao Estado. A pesquisa sustenta que o trabalho
disponibilizado pelo Estado deve, também, ca- pacitar o condenado a ingressar no
mercado de trabalho.
O objetivo geral do estudo é analisar as condições do trabalho prisional na na
tentativa de reintegração do preso à sociedade. Como objetivos específicos têm-se:
examinar a evolução histórica do conceito de trabalho e seus desdobramentos nas
prisões; analisar a construção jurídico-normativa deproteção do preso e as características
do sistema prisional brasileiro; e por último, discutir a viabilidade do trabalho prisional
como instrumento de ressocialização.
Para a compreensão do fenômeno estudado, optou-se pela documentação
indireta, ou seja, através da pesquisa bibliográfica, através da leitura de livros, artigos
científicos, e buscas em sites jurídicos confiáveis, que versem sobre os seguintes temas:
sistema prisional, trabalho, ressocialização, direitos humanos, dentre outros temas
semelhantes. Como método de abordagem utilizar-se-á o método dedutivo que parte da
observação de uma situação geral para explicar as características de um objeto individual.
1.
EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO CONCEITO
DESDOBRAMENTOS NAS PRISÕES.
1.1

DE

TRABALHO

E

SEUS

Evolução histórica do conceito de trabalho

O trabalho é o que fundamenta uma sociedade, é o que determina as rela- ções
entre indivíduos e entre as classes sociais, é através do trabalho que o ho- mem se
desenvolve e mantém sua sobrevivência e de sua família. Com o tempo o trabalho sofreu
transformações, trazendo consequências físicas e psíquicas para toda humanidade,
determinando as relações de força e poder para os que com- pram e os que detêm a força
de trabalho (ALBORNOZ, 1994). Como bem acres- centa Ivan de Carvalho Junqueira (2005,
p. 73):
É o labor inerente à vida humana, essencial mesmo à desenvoltura
do Homem com um mínimo de dignidade. Inobstante hoje estar
ele reduzido à mera garantia da subsistência, pela não
possibilidade do efetivo gozo frente a outras necessidades das
mais prazerosas, reveste-se, sem dúvi- da, de imperiosa
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importância prática. E bastante acirrada tem-se mostra- do a
disputa por postos de trabalho à vigência da ordem capitalista,
sen- do exigida, então, mão-de-obra cada vez mais qualificada, o
que, por ou- tro lado, exclui milhares de outros trabalhadores.
A primeira forma de trabalho a ser lembrada é a escravidão, em que o es cravo
era considerado apenas uma coisa, não tendo qualquer direito, muito me- nos trabalhista.
O escravo, portanto, não era considerado sujeito de direito. Nesseperíodo, constatamos
que o trabalho do escravo continuava no tempo, até de mo- do indefinido, ou mais
precisamente até o momento e m que o escravo vivesse oudeixasse de ter essa condição.
Entretanto, não tinha nenhum direito, apenas o de trabalhar.
A segunda forma de trabalho é a servidão, uma época de prestação de ser-viço
aos senhores feudais.
(...) Era a época do feudalismo, em que os senhores feudais davam
pro- teção militar e política aos servos, que não eram livres, mas,
ao contrá- rio, tinham de prestar serviços na terra do senhor
feudais. Os servos ti- nham de entregar parte da produção rural
aos senhores feudais em troca da proteção que recebiam e do uso
da terra. Nessa época, o trabalho era considerado um castigo. Os
nobres não trabalhavam. (SIVIERO, 2012, p. 1)
A transição do feudalismo para o capitalismo pleno, tendo como etapa fundamental a Revolução Industrial, foi um processo longo que durou vários séculos.
Com a mudança dos métodos de produção, a agricultura passou a entrar em
colapso. Inicia-se, assim, a troca do trabalho manual pelo trabalho com o uso de
máquinas. Surge aí o terceira forma de trabalho, o trabalho assalariado.
O liberalismo do século XVIII pregava u m Estado alheio à área
econômi- ca, que, quando muito, seria árbitro nas disputas sociais,
consubstancia- do na frase clássica laissez faire, laisse passer,
laissez aller. A Revolu- ção Industrial acabou transformando o
trabalho em emprego. Os traba- lhadores, de maneira geral,
passaram a trabalhar por salários. Com a mudança, houve um a
nova cultura a ser apreendida e uma antiga a ser desconsiderada.
(MARTINS, 2000, p. 171)
Inicia-se um problema jurídico, pois os trabalhadores começaram a reunir- se, a
associar-se, para reivindicar melhores condições de trabalho e de salários.
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O Estado, por sua vez, deixa de ser abstencionista, para se tornar interven-cionista,
interferindo nas relações de trabalho.
A primeira Constituição que veio a incluir o Direito do Trabalho em seu bojofoi a
do México, de 1917 O art. 123 da referida norma estabelecia jornada de oito horas de
trabalho, proibição do trabalho de menores de 12 anos, limitação da jor- nada dos
menores de 16 anos a seis horas, indenização de dispensa, seguro so- cial, etc.
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A segunda Constituição a versar sobre o assunto foi a de Weimar, de 1919,
disciplinava a participação dos trabalhadores nas empresas, autorizando a liber- dade de
coalização dos trabalhadores. Criou não-só um sistema de seguros soci- ais, como
também a possibilidade de os trabalhadores colaborarem com os em- pregadores na
fixação de salários e demais condições de trabalho.
Eis de forma suscinta a evolução histórica do conceito de trabalho, neces- sária
para abordarmos como se deu os seus desdobramentos nas prisões.
1.2

Trabalho nas prisões

A palavra pena provém do latim poena e do grego poiné, e tem o significa- do
de inflição de dor física ou moral que se impõe ao transgressor de uma lei. Conforme as
lições de Enrique Pessina (1919), a pena expressa “um sofrimento que recai, por obra da
sociedade humana, sobre aquele que foi declarado autorde delito”.
Na antiguidade, o encarceramento de marginais não tinha caráter de pena, mas
o de preservar os réus até seu julgamento ou execução. Para Hipócrates, to- do o crime,
assim como o vício, era fruto da loucura. Nas civilizações mais anti- gas, a prisão servia de
contenção com a finalidade de custódia e tortura.

Nesta época, o direito era exercido através do Código de
Hamurabi ou a Lei do Talião, tendo como um de seus princípios o
“olho por olho, dente por dente”, cuja base era religiosa e moral
vingativa. Penas em que se promovia o espetáculo e a dor, como
por exemplo, a que o condenado era arrastado, seu ventre aberto,
as entranhas arrancadas às pressas para que tivesse tempo de vêlas sendo lançadas ao fogo, passaram a uma execução capital, a
um novo tipo de mecanismo punitivo. (OLIVEI- RA, 2010)
A pena privativa de liberdade surgiu a partir do século XVIII, época em que se
proliferaram as prisões, fazendo surgir políticas e práticas penais para reedu- car aqueles
que infringiam as leis e eram aprisionados.
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De acordo com Beccaria (2002, p. 162-163), “para que toda a pena não se-ja uma
violência de um ou de muitos contra um cidadão particular, deve ser es- sencialmente
pública, pronta, necessária, a menor possível nas circunstâncias da-das, proporcional aos
delitos, fixadas pelas leis”.
Entre as práticas penais mais aplicadas na tentativa de reeducar os deten- tos
inicialmente estava o trabalho prisional. Observa-se que no início do século XIX foram
construídas as penitenciárias industriais agrícolas, isso na Europa e América do Norte
(ASSIS, 2007).
Nessas penitenciárias industriais e colônias agrícolas a disciplina por meio do
trabalho era uma inovação no âmbito penal. O trabalho tinha como fim a reabi- litação,
sendo este desenvolvido de forma benéfica, permitindo ao preso um me- lhor preparo
para a volta à sociedade.
Mesmo ante a instituição do trabalho nas unidades prisionais, não foi possí-vel
observar a efetiva reintegração do apenado na prática ao longo da história, porque a
prisão exclui o indivíduo no momento que é estipulada a pena e, após seu cumprimento,
mais uma vez o ex-detento cumpre uma pena, esta última a da dificuldade na reinserção
socioeconômica.
2. ANALISAR A CONSTRUÇÃO JURÍDICO-NORMATIVA DE PROTEÇÃO DOPRESO E
AS CARACTERÍSTICA DO SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO.
2.1 Construção jurídico-normativa de proteção ao preso
Todos os seres humanos jurisdicionados pela Constituição brasileira, independente de seu status político, jurídico, social, religioso e econômico, devem ter seus
direitos fundamentais respeitados pelo Estado. É por isso que a ideia de constituição surge
para delimitar, primeiramente, os poderes políticos do Estado diante dos cidadãos
(VORLÄNDER, 2009, p. 12), mas também para lhes fornecer, num segundo momento
histórico garantias essenciais para o desenvolvimento de uma vida digna (Art. 1o, III, da
CF).
A luta pelos direitos dos presos alcança, por sua vez, o século XX, com o
nascimento de instrumentos normativos internacionais de garantia e proteção dos
direitos humanos. O marco normativo internacional foi importante para impor aos Estados
o respeito aos direitos fundamentais dos reclusos, obrigando, como tam- bém sugerindo
e recomendando, o cumprimento de normas mínimas de tratamen- to das pessoas
privadas de liberdade (CESANO; PICÓN, 2010, p. 4).
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Os indivíduos presos pertecem a um grupo humano especialmente vulnerá-vel
ao abuso do poder e às violações de direitos fundamentais. Por conseguinte, uma série
de instrumentos normativos foi consagrada rumo a um tratamento car- cerário mais
humanizado.
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A Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH), de 1948, informa,em
seus artigos 1º e 6º, a liberdade e igualdade de tratamento: todas as pessoas-nascem
livres e iguais em dignidade e direitos, bem como toda pessoa tem o direi-to de ser, em
todos os lugares, reconhecida como pessoa perante a lei. Ainda, o art. 5º, da Declaração,
afasta a tortura, o tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. O Pacto
Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, eluci- da, em seu art. 10.1, que toda
pessoa privada de sua liberdade deveráser tratada com humanidade e respeito à
dignidade inerente à pessoa humana. O art. 7º pre- ceitua que ninguém poderá ser
submetido à tortura, nem a penas ou tratamento cruéis, desumanos ou degradantes.
Ainda, o Conjunto de Princípios para a Prote- ção de todas as Pessoas submetidas a
qualquer forma de Detenção ou Prisão, de 1988, aponta como primeiro princípio a
humanidade e o respeito à dignidade hu- mana da pessoa sujeita a qualquer forma de
detenção ou prisão.
Dentro do sistema americano, a Convenção Americana de Direitos Huma- nos, de
1969, garante o direito à integridade pessoal da pessoa privada de liber- dade. No
ordenamento jurídico brasileiro, a Constituição de 1988, garante a prote-ção do cidadão
ante o arbítrio do Estado, protegendo sua liberdade através da égide da ampla defesa,
contraditório (Art 5º, LV, CF), devido processo legal (Art5º, LIV, CF), sistema acusatório,
juiz natural (Art. 5º, XXXVII CF), publicidade (Art. 5º, LX, CF), dentre tantos outros previstos
no artigo 5º da Constituição Federal. Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2009, p.
11):

A Constituição não é um simples ideário. Não é apenas uma
expressão de anseios, de aspirações, de propósitos. É a
transformação de um ideá- rio, é a conversão de anseios e
aspirações em regras impositivas. Em comandos. Em preceitos
obrigatórios para todos: órgãos do Poder e ci- dadãos. […] Como
se sabe, as normas jurídicas não são conselhos, opi- namentos,
sugestões. São determinações. O traço característico do Di- reito
é precisamente o de ser disciplina obrigatória de condutas.
A Lei n. 7.210/1984, conhecida também como Lei de Execução Penal, trou- xe
como principais objetivos, além da efetivação dos mandamentos contidos na sentença
penal ou outra decisão criminal, destinadas a reprimir e prevenir os deli- tos, também, os
de propiciar ao condenado, condições para se reintegrar social- mente, oferecendo meios
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para este participar construtivamente da comunhão so- cial, conforme dispõe em seu
Artigo 1°.
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A referida Lei aponta que é dever do Estado a assistência ao preso e ao internado,
com o objetivo de prevenir o crime e proporcionar o retorno destes à con-vivência na
sociedade.

Estabelece a lei, que a assistência social deve colaborar com o egresso na
obtenção de trabalho, tanto o interno quanto o externo, classificando este trabalhocomo
dever social e condição de dignidade humana, cuja finalidade é educativa e produtiva.
Há, portanto, uma ampla normatização, em âmbito internacional e nacional, de
direitos e garantias protetores dos direitos fundamentais dos reclusos. Porém, tudo isso
parece ser insuficiente perto das características do sistema prisional bra-sileiro que será
tratado no próximo subitem.
2.2 Características do sistema prisional brasileiro

A prisão, para David Garland (2008, p. 380), é concebida, hoje, de modo explícito,
“como mecanismo de exclusão e controle. Modalidades de tratamento ainda operam
dentro dos seus muros e ainda se presta certa deferência ao ideal de reabilitação. Mas,
agora, os próprios muros são vistos como o elemento mais importante e valioso da
instituição”. De acordo com Boaventura de Sousa Santose Marilena Chauí, (2013, p. 42):
A grande maioria da população mundial não é sujeito de direitos
huma- nos. É objeto de discurso de direitos humanos. Deve pois
começar por perguntar-se se os direitos humanos servem
eficazmente a luta dos ex- cluídos, dos explorados e dos
discriminados ou se, pelo contrário, a tor- nam mais difícil.
No Brasil, o significado ideológico do sistema prisional muitas vezes é utili- zado
como instrumento de exclusão ao definir condutas que objetivam conter as classes sociais
inferiores, ou seja, resolvemos o problema da insegurança pública encarcerando
indivíduos das classes subalternas, os mais pobres, os desprovidosdas políticas públicas e
injustiçados pelo sistema econômico e social.
Segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias – INFO- PEN
2017 (Brasil, 2019) são 726.354 pessoas presas. Quanto ao nível de escola- ridade, 51% da
população prisional brasileira possui o ensino fundamental incom- pleto, seguido de
ensino médio incompleto (14%) e ensino fundamental completo (13%). Não há números
significativos de apenados com o ensino superior comple-to. Em síntese, a população
carcerária brasileira são a sua maioria homens negros, jovens e com baixa escolaridade.
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O elevado déficit de vagas no sistema carcerário é um registro que apre- senta a
deficiência do Estado perante o sistema penitenciário. São inúmeros fato- res que
contribuíram para essa crise penitenciária em que nosso país vive, geran- do um
movimento no sentido de repensar o modelo estatal. Pode se destacar, dentre eles, a
ausência de compromisso por parte do Estado no que diz respeito ao problema carcerário.
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Os modos de segregação e estigmatização penal presentes em
nossa sistemática punitiva impõem à prisão não somente um
significado de imobilização, senão também de exclusão. A prisão
tem sua popularidade aumentada em razão disso, pois ela visa
arrancar o mal pela raiz. Ela diz respeito a uma duradoura e talvez
inalterável exclusão. A prisão tem co- mo lema “tornar as ruas de
novo seguras”, e, para isso, o que prometeria ser melhor do que a
remoção dos perigosos para espaços de onde não possam
escapar? (BAUMAN, 1999, p. 130)
O encarceramento em massa da população vulnerável é uma tentativa de mover
uma higienização social, uma segregação entre os “merecedores e não merecedores de
direitos”. Não são mera coincidência os dados apresentados pelo INFOPEN sobre a
população carcerária.
O resultado do clamor por políticas mais rígidas é hiperinflação carcerária. De
acordo com Wacquant (2001, p. 117), essa hiperinflação se dá pela efetivaçãode medidas
mais punitivas, que fazem com que uma série de delitos que não leva- riam ao
aprisionamento passassem a levar; além do mais, deve-se destacar o au- mento da
duração das penas para delitos sem gravidade.
Pode-se observar que há dois pesos e duas medidas quando se trata da espécie
de crimes, dos sujeitos que o cometeram e das penas estipuladas pelo le- gislador,
fortalecendo a ideia de seletividade no direito penal.
Em teoria, a norma penal não discrimina etnia, renda, sexo e outras características sociais; ela preza pela igualdade, se diz infligir
puni- ção pelo descumprimento de leis e não por características
pessoais do indivíduo transgressor. Entretanto, a representação
política é claramente voltada aos anseios de grupos socialmente
dominantes e as leis são cumpridas de acordo com os interesses
da mesma. O sistema peniten- ciário vem apenas efetivar a
desigualdade de tratamento que a própria legislação penal prega.
Com isso, pode-se notar a clara distinção e sele- tividade que há
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desde a implantação de penas para descumprimento de leis
(THOMPSON, 1998)

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A criminalização da pobreza, a seletividade penal e o encarceramento em massa
são características marcantes dentro da política prisional no Brasil e isso gera dúvidas
quanto a uma real intenção do Estado em proporcionar uma possível ressocialização do
apenado.
A nossa legislação ordinária e especial é rica em demonstrações
de sele- tividade da norma penal. À guisa de exemplo, tem-se a
disparidade entre as penas previstas para os crimes contra o
patrimônio público e o priva- do. O crime de roubo é punido
muito mais severamente do que o de so- negação fiscal, levando
à conclusão de que, para o conjunto da socieda- de brasileira,
subtrair uma carteira mediante grave ameaça é mais gravo- so do
que sonegar milhões de impostos, ainda que o roubo da carteira
apresente à vítima somente prejuízos materiais, enquanto a
sonegação pode ceifar inúmeras vidas, por subtrair recursos que
seriam aplicados em políticas públicas (MARTINI, 2007, p. 45-46).
Ivan de Carvalho Junqueira é claro ao discordar da possibilidade de ressocialização por meio da pena privativa de liberdade no Brasil, ao menos da condi- ção em
que ela se apresenta ao preso.
A prisão, da maneira em que foi concebida, apenas dessocializa e
dege- nera o indivíduo que nela ingressa. Longe de promover a
reinserção do condenado, retira-lhe, ainda, a pouca dignidade,
dentro e fora do cárce- re, vez que o ex-presidiário será sempre
um ex-presidiário (JUNQUEIRA, 2005, p. 14).
De acordo com Wacquant (2001, p. 28), para o público em geral, os delin- quentes
mais comuns são oriundos dos guetos/favelas urbanos, sendo considera-dos como áreas
produtoras de crime e criminosos. Sendo assim, os crimes e os criminosos são
determinados e apontados pela sociedade e por meio da própria gestão de segurança
pública, que invade morros e favelas à procura de pequenose infelizes perdedores do jogo
(agora traficantes), lotando ainda mais as decaden-tes prisões brasileiras.
A desigualdade e a vulnerabilidade social são elementos alicerçados na ba-se da
complexidade do sistema carcerário brasileiro. Os dados relativos à popula-ção prisional
demonstram que a prisão é concebida, hoje, de modo explícito, co- mo um mecanismo
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de exclusão e controle, servindo de reservatório de pessoas indesejáveis, (WACQUANT,
2001, p. 115) onde são segregadas e isoladas em no-me da segurança pública. (GARLAND,
2008, p. 380)
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Por fim, estas são estas as estruturas que estão escondidos na estética do sistema
penitenciário brasileiro. Os modos de segregação e estigmatização penal presentes na
nossa sistemática punitiva fazem com que a prisão signifique não somente uma
imobilização, senão, também, uma exclusão.
3. O TRABALHO COMO FORMA DE RESSOCIALIZAÇÃO.
O trabalho é um direito subjetivo do preso em face do Poder Público, mas os
estabelecimentos penais são normalmente desprovidos de recursos materiaise humanos
suficientes para ofertar trabalho digno a todos os encarcerados.
Segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN)
refe- rentes ao ano de 2012, somente 22% (vinte e dois por cento)
da popula- ção carcerária exercia atividade laboral (CASTRO,
2013). As fontes das referidas atividades são subclassificadas da
seguinte forma: a) apoio ao estabelecimento penal (42%), b)
parceria com a iniciativa privada (32%),
c) artesanato (16%), d) atividade industrial (4%), e) parceria com
órgãos do Estado (4%), f) parceria com paraestatais (ONGs e
Sistema S) (1%), eg) e atividade rural (0,9%) (GOMES, 2013).
De acordo com os dados do DEPEN, menos de 1/4 (um quarto) da popula- ção
carceária exerce atividade laboral, o que representa um universo muito pe- queno
assistido pelo Poder Público.
No Brasil, o trabalho na prisão é considerado um dever social do preso, sendo
obrigatório o seu exercício, sob pena da cometimento de falta disciplinar de natureza
grave.
No entendimento de Ivan de Carvalho Junqueira (2005, p. 86), o trabalho é um
direito do preso, constituindo dever do Estado disponibilizá-lo ao encarcerado, ou seja, o
trabalho seria uma faculdade do preso, e não, necessariamente, um de-ver social.
O fato do trabalho prisional ser uma obrigatoriedade é motivo de críticas não só
por Ivan de Carvalho Junqueira, mas por muitos autores, pois não se trata de uma
faculdade do detento e pode ser entendido também como um método pu- nitivo pelas
condições que se apresentam no Brasil.
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A obrigatoriedade do trabalho prisional deve ser questionada quando na realidade se presencia a violação às diretrizes estabelecidas pela Lei de Execução Penal. As
condições dos presídios são desacolhedoras de tal forma que é impos- sível sustentar
uma dinâmica laboral que assegure um caráter, no mínimo, huma- nizado. Quem dirá,
então, ressocializador.
Para Foucault (1996), o trabalho prisional não tem o intuito de profissionali- zar o
apenado, muito menos de reabilitar ou servir economicamente. Serve para estabelecer
uma relação de submissão.
Para obter alguns benefícios na prisão, o indivíduo encarcerado precisa adaptar
seu comportamento aos padrões institucionais. Porém, isso significa um assujeitamento
que os mortifica subjetivamente, transformando seu eu em algo mecanizado e obediente.
Aos que resistem, são negados privilégios que deveriam ser garantidos como direitos
(Goffman, 2015).
Estudos realizados por KLERING, LEMOS e MAZZILLI, demonstram que a
motivação do detento para trabalhar no sistema penitenciário ordinário é quase que
exclusivamente decorrente da possibilidade de remição da pena (KLERING, LEMOS,
MAZZILLI, 1998).
“Em raros casos, percebe-se um envolvimento maior dos
apenados com o processo produtivo. Entende-se, no entanto, que,
se o trabalho prisio- nal fosse organizado de outra maneira, com
enriquecimento das tarefas que pudessem proporcionar
crescimento individual e, principalmente, se fosse organizado de
maneira que gerasse condições de desafio e de sa- tisfação com
as tarefas, se possibilitasse aos indivíduos encontrar for- mas de
perseguir seus questionamentos interiores e traçar a sua história,
seria elemento mais eficiente, para promover as condições
necessárias à ressocialização” (KLERING, LEMOS, MAZZILLI, 1998).
O fracasso da prisão na tentativa de ressocializar demonstra que, desde seu
surgimento, se trata de uma instituição insuficiente e inadequada (Foucault, 1996). Na
tentativa utópica de torná-la adequada a essa finalidade, novos meios vão surgindo,
inclusive o uso do trabalho.
A inoperância do atual modelo ressocializador advém da forma como é estruturado o trabalho no cárcere, que não permite ao apenado obter meios de se
profissionalizar nem de se preparar para o mercado de trabalho.
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O trabalho carcerário interno é, em sua maioria, direcionado à conservação do
espaço físico da prisão e de veículos oficiais (RIBEIRO, 2011). Não há um pré-vio estudo
científico para classificar e designar atividades de acordo com as ca- racterísticas pessoais
de cada preso (RIBEIRO, 2011). Neste contexto, nota-se que não há preocupação com a
individualização do cumprimento da pena no sis- tema prisional.
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Nesse entendimento, não há formação de um vínculo entre o detento e a tarefa
que realiza, impedindo o processo de ressocialização do apenado e o de- senvolvimento
de suas capacidade profissionais. Um grande exemplo é o trabalho de costura de bolas
esportivas, que é uma atividade que não agrega nada ao detento e não o qualifica para
o desempenho das atividades típicas da sociedade contemporânea. Situação esta que
revela de forma clara o atraso no tempo do sistema penitenciário.
Não há dúvidas que o grande obstáculo após o cumprimento da pena é a inserção
no mercado de trabalho formal. Em consequência do estigma de ex-pre- sidiários e a
imortalização da sua condição social, sobre a esses sujeitos o cami- nho da ilegalidade
novamente ou da informalidade, normalmente em trabalhos sem garantia de direitos e
em condições de precariedade.
Quando se fala em retorno da prática da ilegalidade por esses sujeitos, as taxas
de reincidência apresentam um dado importante no tocante aos resultados do
aprisionamento. Segundo o Relatório de Pesquisa sobre Reincidência Criminalno Brasil
(IPEA, 2015), é difícil precisar o número de reincidentes, pois as taxas dos estudos feitos
no país variam devido à conceituação sobre reincidência com a qual é trabalhada; porém
em todos são sempre altas, chegando a 70%.
Nessa sentido, observa-se que o Estado é falho no cumprimento da sua finalidade declarada de ressocializar o indivíduo preso, seja pelo trabalho ou por outro
meio, e força o entendimento que a finalidade real da privação da liberdadeé de fato
punir o apenado pelo crime que cometeu contra a sociedade.
CONCLUSÃO
No Brasil, a crise no sistema prisional não é uma questão jurídica e sim po-lítica,
pois verifica-se nitidamente a ausência de compromisso do Estado e seus agentes em
cumprir sua tarefa ressocializadora para com o apenado.
Desta forma, o cárcere fracassa na sua finalidade de reinserção social e seperpetua
como um mecanismo de exclusão que objetiva conter as classes sociais desfavorecidas
socioeconomicamente.
O espaço entre o que está elencado na legislação e o que os presos se de-param
é vergonhosa. Além de que, no cenário político, oportunizar melhores con- dições de
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trabalho ao apenado, por exemplo, passa longe de ser uma boa ideia pra quem deseja
concorrer ao pleito eleitoral.
Em suma, o cárcere no Brasil, não se situa como uma instituição de recu- peração
do apenado por meio do trabalho. Pelo contrário, ela é vista, normalmente, como “escola
do crime”, em virtude da falta de interesse político em cumprir o que está previsto no
ordenamento jurídico. A prisão no Brasil, executa um papel contrário à ressocialização, ou
seja, ao invés de o indivíduo retornar ao seio da sociedade mais humanizado e qualificado
para o mercado de trabalho, o cárcere, por sua vez, o torna pior, pois além de o Estado
não oferecer meios suficientes e realistas para a reinserção social, a prisão facilita a troca
de informações entre cri-minosos dos mais alto grau de periculosidade.
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RESUMO: Este estudo tem por escopo a análise dos impactos da pandemia da Covid-19
nas relações domésticas e familiares, com ênfase na violência contra a mulher. O presente
artigo averiguou dados acerca do aumento de casos de crimes praticados com violência
doméstica contra a mulher, em especial o Feminicídio, no âmbito familiar. Destarte,
conceituou-se a violência contra a mulher, apresentando os principais fatores que
corroboram para a sua prática. Nesta ótica, apontou-se os mecanismos legais para a
proteção da vítima dessa grave forma de violência. Em meio à pesquisa hipotético-dedutiva
e bibliográfica do tipo narrativa, buscou-se constatar que a violência contra a mulher, nítida
forma de violação aos direitos humanos, é uma prática arraigada à cultura patriarcal e que,
para o seu enfrentamento, clama acima de tudo conscientização. E, em tempos de
pandemia da Covid-19, a situação tende a se agravar, pois o ambiente doméstico tornouse o refúgio, principalmente pelas medidas adotadas pelo Poder Público para obstar
aglomerações. Ademais, reclusa, a vítima tende a se calar, o que vem refletindo uma triste
realidade, que é o grande número de mulheres mortas por seus companheiros, maridos,
namorados. Portanto, deve o Estado atentar-se para o enfrentamento dessa grave forma
de violência, fomentando meios para a implementação de denúncias e disponibilizando
rede de apoio às vítimas.
Palavras-chave: Violência Doméstica; Feminicídio; Pandemia.
ABSTRACT: This study aims to analyze the impacts of the Covid-19 pandemic on domestic
and family relationships, with emphasis on violence against women. This article
investigated data on the increase in cases of crimes committed with domestic violence
against women, especially Feminicide, in the family context. Thus, violence against women
was conceived, presenting the main factors that corroborate their practice. From this point
of view, the legal mechanisms for the protection of the victim of this serious form of
violence were pointed out. In the midst of the hypothetical-deductive and bibliographic
research of the narrative type, we sought to verify that violence against women, a clear
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form of violation of human rights, is a practice rooted in patriarchal culture and that, in
order to cope, calls above all awareness. And, in times of pandemic covid-19, the situation
tends to worsen, because the domestic environment has become the refuge, mainly by the
measures adopted by the Government to prevent agglomerations. Moreover, reclusive, the
victim tends to shut up, which has been reflecting a sad reality, which is the large number
of women killed by their companions, husbands, boyfriends. Therefore, the State should
pay action to confront this serious form of violence, fostering means for the
implementation of complaints and providing a support network for victims.
Keywords: Domestic Violence; Feminicide; Pandemic.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO - 2. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: ASPECTOS CONCEITUAIS
E LEGAIS – 3. FEMINICÍDIO – 3.1. CONCEITO – 3.2. LEGISLAÇÃO ATUAL - 4. IMPACTOS DA
PANDEMIA NOS CASOS DE FEMINICÍDIOS – 4.1. AUMENTO DE CASOS DE FEMINICÍDIO
EM VIRTUDE DO ISOLAMENTO SOCIAL – POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – 5. CONCLUSÃO – 6. REFERÊNCIAS.
1 INTRODUÇÃO
A presente pesquisa se volta ao estudo da violência contra a mulher e os reflexos
da pandemia da Covid-19. Para tanto, delimita-se o objeto de estudo nos efeitos da
pandemia no aumento do número de casos de feminicídio.
Trata-se de questão que vem fomentando discussões e está constantemente em
nosso dia-a-dia, constatado nos meios de comunicação, pois o isolamento social
contribuiu para o aumento nos casos de feminicídio. Assim, deu-se seguimento ao estudo
pautando-se no seguinte problema de pesquisa: Quais os principais impactos da pandemia
do Covid-19 no aumento do número de casos de feminicídio no Brasil?
Assim, o desenvolvimento desse artigo pautou-se na revisão bibliográfica sobre a
temática violência doméstica contra a mulher e o homicídio qualificado pelas questões de
gênero. A violência contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é um grave problema
na sociedade brasileira, o que se deve a diversos fatores, dentre os quais se encontram os
elementos culturais, pois a mulher foi, durante muito tempo, submissa ao homem e tratada
como ser inferior, e tais fatores refletiram na violência contra a mulher, até bem pouco
tempo restrita à esfera privada e pouco discutida, até mesmo na seara acadêmica. Somente
em 2006, com o advento da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006), os debates ganharam
mais evidência, tendo se intensificado em 2015, quando o Código Penal foi alterado para
constar, no crime de homicídio, a qualificadora do feminicídio.
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Nossa pesquisa se justifica na medida em que o Brasil assumiu, no cenário nacional
e internacional, o compromisso em erradicar toda forma de violência contra a mulher.
Porém, não bastam diplomas legais e criação de tipos penais ou qualificadoras para obstar
tal modalidade de violência. É preciso a implementação de políticas públicas realmente
eficazes para enfrentar esse tipo de crime tão covarde.
É nesse cenário que se situa o presente estudo, que objetiva analisar os impactos da
pandemia da Covid-19 nas relações domésticas e familiares, com ênfase na violência contra
a mulher, em especial o Feminicídio. E, como objetivos específicos, buscou-se compreender
o conceito de violência contra a mulher; contextualizar o feminicídio no ordenamento
jurídico brasileiro; verificar os reflexos da pandemia no aumento dos casos de feminicídio
e a existência de políticas públicas para o enfrentamento do problema.
Destarte, utilizou-se como método de abordagem o hipotético-dedutivo e, como
método de procedimento, o narrativo, pautando-se a pesquisa no levantamento
bibliográfico e documental, pois se buscou na doutrina, legislação, artigos, dentre outras
fontes, elementos para a compreensão do tema.
Em meio a esse contexto, buscou-se evidenciar que a violência doméstica contra a
mulher, que pode culminar no feminicídio, agravou-se em decorrência das políticas
públicas de isolamento social, que culminaram na manutenção, dentro do lar, de agressor
e vítima, por um maior período de tempo. Portanto, se houve uma redução nas denúncias
relativas a outras formas de violência, em se tratando do feminicídio houve um
considerável aumento, já que os homicídios, ao contrário delitos outros, como agressões
físicas – lesões corporais são notificadas.
Assim, demonstrou-se que a violência contra a mulher ganhou contornos ainda mais
graves em tempos de pandemia da Covid-19, o que se deve a fatores como o
distanciamento social e a consequente permanência no ambiente doméstico, e a mitigação
dos canais de denúncia, seja porque a circulação de pessoas foi restringida em quase todo
o país, seja porque a vítima, não raras vezes submissa ao agressor, por estar diuturnamente
na presença deste, acaba sendo impedida de procurar ajuda.
Assim sendo, e para alcançar a conclusão do trabalho, divide-se o estudo em três
capítulos. No primeiro abordam-se os aspectos conceituais e legais da violência contra a
mulher. No segundo capítulo, por sua vez, contextualiza-se o feminicídio, a partir da análise
do projeto de lei que culminou na inserção da qualificadora no Código Penal, momento
em que se conceitua o instituto. Por fim, no terceiro capítulo, averíguam-se os impactos da
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A violência de gênero, em especial a violência contra a mulher, por longos anos, foi
ignorada pela sociedade, principalmente porque predominava a ideia de que o ocorrido
no âmbito privado, familiar, não competia ao Estado. A esse cenário some-se o fato de que
a mulher, até um passado não muito distante, era totalmente dependente do homem, não
possuindo voz na sociedade, o que foi sentido no Brasil, por exemplo, até meados do
século passado, já que a mulher era relativamente incapaz, totalmente dependente do
marido, não detinha direitos perante os filhos, não possuía direitos políticos, etc.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) classifica a violência em três grandes
categorias, divididas em tipos de violência mais específicas, segundo a violência praticada
contra si mesmo (autoprovocada), por indivíduos ou grupos (interpessoal), e por
organizações maiores (coletiva), praticada por estados, grupos armados, milícias e grupos
terroristas. A violência interpessoal é dividida em intrafamiliar e comunitária (BRASIL, 2012).
Contudo, antes de se adentrar em tal análise, é de suma importância compreender o
fenômeno da violência.
Na situação de discriminação à condição de mulher, cumpre salientar que a
República Federativa do Brasil é signatária da Convenção sobre a Eliminação de todas as
Formas de Discriminação Contra a Mulher, de 1979, que foi ratificada pelo Brasil em 1984.
Nesta Convenção fora elaborado o conceito da expressão “discriminação contra a mulher”,
conceituada em seu artigo primeiro como:
[...] toda a distinção, exclusão ou restrição baseada no sexo e que
tenha por objeto ou resultado prejudicar ou anular o
reconhecimento, gozo ou exercício pela mulher, independentemente
de seu estado civil, com base na igualdade do homem e da mulher,
dos direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos
político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro
campo (BRASIL, 1994).
Trata-se de importante diploma de Direito Internacional, que reconheceu que a
violência contra a mulher é uma violação aos direitos humanos e imputou aos Estados o
dever de adotar medidas para obstar a sua perpetuação, erradicando-a e punido os
agressores.
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Ao analisar a problemática da violência doméstica contra a mulher, Souza (2007)
bem lembra que nem toda violência praticada contra a mulher é tutelada pela Lei Maria da
Penha, mas tão somente a violência doméstica e familiar. Logo, a correta delimitação desta
modalidade de violência é de suma importância.
A Lei nº 11.340 - Lei Maria da Penha - reconhece como violência doméstica contra
a mulher diversas formas de violência, nos termos do art. 7º, a saber: violência física,
violência psicológica, violência sexual, violência patrimonial e violência moral. Adotou o
legislador, portanto, um conceito amplo, pois como já dito alhures, a violência doméstica
e familiar contra a mulher é toda forma de agressão que objetiva retirar direitos,
aproveitando da sua situação de vulnerabilidade.
Bianchini (2014, p. 41) chama a atenção para o fato de que “o rol contido no art. 7º
é meramente exemplificativo”, visto que a própria Lei citou exemplos das condutas e teve
o legislador cuidado em constar a expressão “entre outras”, ressaltando a autora inclusive
que nem toda a conduta descrita na Lei Maria da Penha baliza-se no âmbito penal, pois a
Lei abrange desde o dano físico até o dano patrimonial, visto que a referida se vale
principalmente do sentido sociológico, utilizando-se do conceito violência de gênero que,
segundo a autora, abrange os papeis que a sociedade determina ao homem e a mulher, e
o problema surge quando estes papeis não são balanceados, remetendo importâncias
diferentes a cada um, no caso da sociedade, dando ao homem uma importância
supervalorizada em relação à mulher, como já mencionado alhures.
A violência física é uma das mais recorrentes e mais comuns, não apenas perpetrada
do marido, companheiro ou namorado para com a mulher, mas também dos pais, por
exemplo, para com os filhos, como forma de punição, ou como forma de disciplinar e
educar, apesar de rechaçado pelo direito.
Segundo Bianchini (2014, p. 43), “a violência física não necessariamente deixa
marcas aparentes, e sim a que tem o uso da força física que ofenda o corpo ou a saúde,
sendo que a violência que deixa sinais é de mais fácil comprovação”. A intenção não é
apenas proteger a integridade física, mas também a saúde corporal, sendo que a violência
física pode desencadear sintomas físicos que se perpetuam no tempo, podendo gerar
incapacidades laborais, sintomas físicos como dores de cabeça, insônia, fadiga, podendo
trazer a ansiedade e depressão.
A Lei Maria da Penha tratou, ainda, da violência psicológica, no inciso II, do art. 7º,
sendo, pois, qualquer conduta capaz de causar dano emocional ou a diminuição da
autoestima do agredido, ou voltada a prejudicar o seu desenvolvimento, ou, ainda, que
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objetiva desagradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões,
mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e
limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde
psicológica e à autodeterminação (BRASIL, 2006).
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A terceira forma de violência é a sexual, certamente um dos tipos de violência mais
polêmicos, e que quando praticada no seio familiar causa ainda mais repúdio e revolta
social. O que ocorre é que esse tipo de violência, embora polêmico, é muito comum e
recorrente em nossa sociedade, motivo pelo qual o legislador tratou do tema de forma
expressa, no inciso III, do art. 7º, da Lei Maria da Penha (BRASIL, 2006).
Também tipificou o legislador a modalidade de violência patrimonial, entendida
como a retenção, subtração, destruição, seja parcial ou total, dos objetos da vítima,
instrumentos de trabalho, documentos, bens, valores, direitos ou recursos econômicos,
incluindo os destinados a satisfação das necessidades pessoais (BRASIL, 2006).
Por último, tratou da violência moral sofrida pela mulher no âmbito doméstico pelo
qual é sempre tida como ato que atinge o psicológico da vítima, vez que atinge a
autoestima e o reconhecimento social da vítima, envolvendo-a em situações de
desqualificação, inferiorização e ridicularização, hoje resultando maior impacto à vida da
vítima, pois a tecnologia vem a corroborar devido à fácil divulgação e acesso às
informações. A violência moral se caracteriza nos delitos contra a honra, como a calúnia,
que consiste em imputar à vítima a pratica de fato criminoso falso; difamação que se
determina pela imputação de prática de fato desonroso, estas atingem a honra objetiva da
vítima; a injúria, que atinge a honra subjetiva consumada com o conhecimento da própria
vítima referente à afirmativa, que lhe causa ofensa devido a atribuições de qualidades
negativas (BRASIL, 2006).
Não restam dúvidas de que a Lei Maria da Penha tratou do conceito de violência
doméstica e familiar contra a mulher de forma ampla, de modo a proteger diversos bens
jurídicos, a exemplo da moral, da liberdade sexual, da integridade física, dentre outros.
Isso se deve porque a violência contra a mulher gera problemas diversos, não
apenas para a vítima, a exemplo de problemas psíquicos, perda do posto de trabalho,
dentre outros, mas para a sociedade como um todo, a exemplo dos gastos como saúde
pública, do afastamento da vítima do mercado de trabalho, dos custos com a proteção
conferida à vítima, dentre outros.
397

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Nesse ponto, para a exata compreensão do conceito de violência doméstica contra
a mulher, é necessário antecipar algumas definições insertas na Lei nº 11.340/2006, que
vieram a lume para proteger a mulher de todo e qualquer tipo de violência ocorrida no
âmbito familiar, e que, em seu art. 5º, prevê que configura violência doméstica e familiar
contra a mulher qualquer tipo de ação ou omissão, baseada no gênero, que venha a lhe
causar morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial,
ocorridos estes, no âmbito da unidade doméstica, no âmbito familiar e a partir de relação
intima de afeto, independentemente de orientação sexual (BRASIL, 2006).
Decerto, qualquer tipo de violência pode ser considerada como violação dos direitos
essenciais do ser humano, estando a violência ligada diretamente à força física, psicológica
ou intelectual. Entende-se que a liberdade que corresponde a primeira geração dos direitos
humanos é violada quando o homem submete a mulher ao seu domínio.
Por isso, como preconiza Dias (2014, p. 43), a Lei Maria da Penha define a violência
contra a mulher como “qualquer conduta baseada no gênero, que cause morte, dano ou
sofrimento físico, sexual ou psicológico a mulher, tanto na esfera pública como na privada”.
Por fim, dentre as formas de violência contra a mulher, tem-se o feminicídio, forma
agravada do homicídio por questão de gênero, geralmente praticado por homens que
consideram a mulher inferior, sua propriedade, e por ser um crime de alta magnitude e
devido à sua gravidade, passa a ser analisado na próxima seção.
3 FEMINICÍDIO
O Brasil, como visto, somente passou a contar com uma legislação específica,
destinada à proteção da mulher vítima de violência doméstica no ano de 2006, com o
advento da Lei 11.340/2006, a Lei Maria da Penha. Contudo, os altos índices de violência
ainda evidenciavam a necessidade de outras medidas, surgindo, assim, no ano de 2015,
novas mudanças legislativas, com a inclusão da qualificadora para o crime de homicídio,
sendo sancionada a Lei 13.104/2015. Nesse ponto, é necessário abordar o conceito e
disciplina legal do feminicídio.
A Lei nº 13.104/2015 alterou o Código Penal Brasileiro com a inclusão da
qualificadora do feminicídio no crime de homicídio, dispondo sobre esta no inciso VI do
art. 121, do referido diploma legal.
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A motivação para a tipificação desta modalidade de homicídio encontra-se de forma
clara na justificação do Projeto de Lei nº 292/2013, apresentada pelo Senado Federal, in

verbis:
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A importância de tipificar o feminicídio é reconhecer, na forma da lei,
que mulheres estão sendo mortas pela razão de serem mulheres,
expondo a fratura da desigualdade de gênero que persiste em nossa
sociedade, e é social, por combater a impunidade, evitando que
feminicidas sejam beneficiados por interpretações jurídicas
anacrônicas e moralmente inaceitáveis, como o de terem cometido
“crime passional”. Envia, outrossim, a mensagem positiva à sociedade
de que o direito à vida é universal e de que não haverá impunidade.
Protege, ainda, a dignidade da vítima, ao obstar de antemão as
estratégias de se desqualificarem, midiaticamente, a condição de
mulheres brutalmente assassinadas, atribuindo a elas a
responsabilidade pelo crime de que foram vítimas (BRASIL, 2013).
Contudo, antes de se adentrar na análise específica da qualificadora e seus reflexos,
é necessário conceituar feminicídio, objeto do próximo tópico.
3.1 CONCEITO
Segundo Pasinato (2011, p. 223), “a expressão feminicídio veio à tona pela fala de
Diana Russel enquanto prestava um depoimento no Tribunal Internacional de Crimes
contra Mulheres no ano de 1976, em Bruxelas”. E mais adiante apresenta a definição e
abrangência do feminicídio:
Feminicídio está no ponto mais extreme do contínuo de terror antifeminino que inclui uma vasta gama de abusos verbais e físicos, tais
como estupro, tortura, escravização sexual (particularmente a
prostituição), abuso sexual infantil incestuoso e extra-familiar,
espancamento físico e emocional, assédio sexual (ao telefone, na rua,
no escritório e na sala de aula), mutilação genital (cliterodectomia,
excisão, infibulações), operações ginecológicas desnecessárias,
heterossexualidade forçada) ao criminalizar a contracepção e o
abordo), psicocirurgia, privação de comida para mulheres em
algumas culturas, cirurgias cosméticas e outras mutilações em nome
do embelezamento. Onde quer que estas formas de terrorismo
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resultem em mortes, elas tornam femicídios (RUSSEL; CAPUTTI apud
PASINATO, 2011, p. 224).
Pasinato (2011, p. 226) refere, conforme estudos analisados, que há dois exemplos
marcantes de feminicídios de ordem mundial, são eles: O Massacre da Escola Politécnica
da Universidade de Montreal, no dia 06 de dezembro de 1968, quando um jovem de 25
anos, que não conseguiu matricular-se na escola, matou 14 mulheres jovens e deixou 13
pessoas feridas (4 homens e 9 mulheres), em seguida suicidou-se deixando uma carta
expondo os motivos que o levaram a prática dos atos: “que as mulheres morreram porque
estavam cada vez mais ocupando o lugar dos homens”.
O segundo caso polêmico são as mortes da Ciudad Juarez, os assassinatos de
mulheres ganharam ênfase a partir de 1993 porquanto o modus operandi revelava um
cenário de horror:
[...] os corpos são encontrados em valas e terrenos baldios com
marcas de violência sexual, tortura, algumas têm as mãos atadas e
são visíveis sinais de estrangulamento. Alguns corpos são
esquartejados. Além das mortes, há inúmeros casos de
desaparecimentos, sobre os quais também paira a certeza de que
ocultam homicídios (PASINATO, 2011, p. 223).
De acordo com Roque, Costa e Vieira (2020, p. 15), “compreender o feminicídio exige
de fato a análise dos homicídios violentos ocorridos no México, imprescindível à própria
formulação e caracterização do que hoje se denomina de feminicídio”.
No Brasil, o termo “feminicídio” surge pela deputada federal e feminista Marcela
Lagarde. Isso porque verificou que o termo proposto por Russel e Radford, quando
traduzido para o castelhano, apresentava-se fraco. Deste modo, denomina feminicídio
como o “conjunto de delitos que lesa a humanidade que contém os crimes e os
desaparecimentos de mulheres” (LAGARDE apud PASINATO, 2011, p. 219).
Pasinato (2011, p. 236) alerta que o conceito de feminicídio/femicídios ainda não está
bem formulado, motivo pelo qual “a literatura adotou uma tipologia, desenvolvida por Ana
Carcedo, a fim de demonstrar as diferenças de violência contra a mulher, mas que no fim
trata-se de mortes provocadas por discriminação de gênero”.
Como se verá no próximo item, de acordo com o previsto no Artigo 121 § 2º, inciso
VI e § 2º-A do Código Penal Brasileiro, o feminicídio é o homicídio qualificado cometido
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contra a mulher por razões da condição de sexo feminino envolvendo violência doméstica
e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher (BRASIL, 2015).
3.2 LEGISLAÇÃO ATUAL
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De acordo com a Lei nº 13.104, que entrou em vigor em 10 de março de 2015, o
Código Penal Brasileiro passou a prever a qualificadora de Feminicídio no seu art. 121,
inciso VI, atribuindo pena de reclusão de 12 a 30 anos quando o homicídio é praticado
“contra a mulher por razões da condição de sexo feminino”.
O § 2º-A, do art. 121 do Código Penal, é uma norma explicativa, que vem esclarecer
o que são “razões da condição de sexo feminino”. Logo, quando o crime praticado envolve
violência doméstica ou familiar, ou com menosprezo ou discriminação à condição de
mulher (BRASIL, 2015).
Dessa forma, os requisitos típicos da qualificadora feminicídio são: a) homicídio
cometido contra a mulher; b) por razões de sexo feminino; quando envolver; c) violência
doméstica e familiar; d) menosprezo; e, ainda, f) discriminação à condição de mulher
(BIANCHINI; GOMES, 2015).
Não há dúvidas que a prática do feminicídio pode ser realizada tanto por homem,
quanto por mulher, sendo, inclusive, aceita a aplicação da qualificadora para mulher que
vive em relação homoafetiva (FERNANDES, 2015).
A Lei do Feminicídio também incluiu o § 7º ao art. 121 do Código Penal, que trata
das causas de aumento desta qualificadora. Logo, se o crime for praticado durante a
gestação ou nos três meses seguintes ao parto; contra menor de 14 anos e maior de
sessenta anos, ou, ainda, pessoa com deficiência; ou, na presença de descendente ou
ascendente da vítima, a pena é aumenta em um terço.
Em relação ao inciso I, Bianchini e Gomes (2015, p. 01) salientam que “o agente
somente responde por ela se tinha conhecimento da situação de gestação da vítima,
podendo ocorrer erro de tipo caso não tivesse tal ciência”.
Quanto à causa de aumento trazida no inciso II, contra pessoa menor de quatorze
anos e maior de sessenta, ou com deficiência, tem-se aqui uma repetição da previsão já
exposta no § 4º, do art. 121, do Código Penal. Contudo, observa-se que o quantum de
aumento é menos severo nesta do que na causa de aumento do feminicídio. Contra mulher
portadora de deficiência, o enquadramento nesta categoria está descrita no art. 4º do
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Decreto nº 3.298/1999. Também é necessário o conhecimento da deficiência da vítima, sob
pena de incidir em erro de tipo (BIANCHINI; GOMES, 2015).
Por último, o inciso III possibilita o aumento da pena em virtude do crime ser
cometido na presença de descendente ou de ascendente da vítima. Aqui se aponta a não
obrigatoriedade de presença física no local do crime, bastando que o familiar esteja
ouvindo (p. ex. por telefone) ou vendo (p. ex. vídeo conferência) a ação criminosa.
Igualmente é apontado que a caracterização só será constatada se o autor tiver
conhecimento da qualidade de ascendente ou descendente do “espectador” (BIANCHINI;
GOMES, 2015).
Por fim, cumpre ressaltar que para a tipificação do feminicídio não basta que o
sujeito passivo seja mulher, necessário averiguar se estão presentes as “razões da condição
de sexo feminino”, as quais foram esclarecidas no § 2º-A do art. 121, do Código Penal, a
saber: “I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de
mulher” (BRASIL, 2015).
Em suma, Bianchini e Gomes (2015) destacam que a violência em comento se dá em
razões do sexo feminino, como expressamente dispõe a legislação e, por isso, não se
confunde com a violência perpetrada no ambiente doméstico. Isso porque pode ocorrer o
assassinato de mulheres por seus parceiros, mesmo que numa relação íntima, que não
configure a razão elencada pelo legislador. Sendo necessária a averiguação da violência
baseada no gênero para que se verifique a ocorrência do feminicídio.
Destarte, no que tange ao feminicídio em virtude de menosprezo à condição de
mulher, esta é verificada “quando o agente pratica o crime por nutrir pouca ou nenhuma
estima ou apreço pela vítima, configurando, dentre outros, desdém, desprezo, depreciação,
desvalorização” (BIANCHINI; GOMES, 2015).
4 IMPACTOS DA PANDEMIA NOS CASOS DE FEMINICÍDIO
A pandemia do Covid-19 vem refletindo em diversas searas, como a econômica, as
relações de trabalho, as relações contratuais e, ainda revela outro grave problema, que é a
violência contra a mulher.
Os impactos do confinamento obrigatório são inúmeros, trazendo consequências
psicológicas às mulheres vítimas de violência doméstica, como depressão, ansiedade,
chegando até mesmo ao suicídio. Sem esquecer as sequelas físicas, decorrentes dessa
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violência. Por isso a necessidade de orientar as mulheres a importância de denunciar os
casos de violência e de conhecer as leis que as protegem.
4.1 AUMENTO DE CASOS DE FEMINICÍDIO EM VIRTUDE DO ISOLAMENTO SOCIAL
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Historicamente a luta das mulheres, através dos movimentos feministas e suas
ondas, bem como sua chegada ao Brasil, que trouxeram significativas mudanças tanto para
a perspectiva que se tinha sobre as mulheres e os polos discriminatórios em que ocupavam,
bem como os padrões de aceitação da mesma perante a família, sociedade e a política, e,
como a necessidade de criar uma legislação específica que tratassem isoladamente os
casos de gênero que só passou a ser assim identificado anos mais tarde. Vale lembrar, que
não faz muito tempo que a prática de violência doméstica passou a ser considerada como
crime pela legislação.
No entanto, em meio a tantas mudanças, ainda é necessário que este quadro seja
aprimorado e melhorado a ponto de amparar as mulheres, igualando-as em decorrência
da incidência da Carta Magna, Legislações especiais e os tratados e convenções
internacionais que asseguram às mulheres viver em uma sociedade justa e livre de
violência.
Apresentado as diversas maneiras da manifestação da violência domésticas e
referenciadas por vários autores no presente trabalho, a sua prática contra as mulheres,
segundo colocaram Vieira et al. (2020), é vista como um fenômeno global. Por longos
séculos tem se manifestado, e ainda que haja interessados na desconstrução de padrões
sociais, que oprimem e submetem a mulher à desvalorização humana; ainda que essa soma
de interessados na causa tenha revelado sua importância para a história de luta das
mulheres, ao manifestarem inquietações objetivadas na mudança desse panorama.
Em que pese todo o aparato legislativo, disponibilizado às mulheres na atualidade,
mormente a Lei Maria da Penha, o Brasil ainda enfrenta altos índices de violência contra a
mulher no âmbito doméstico e familiar. Para se ter uma ideia, de acordo com Dias e Garcia
(2015, s.p.), “a cada hora e meia, uma mulher é assassinada por um homem no Brasil,
apenas por ser mulher”, como já apontado anteriormente. Logo, o número de mulheres,
vítima das mais variadas formas de violência vem crescendo.
Não é demais ressaltar que a taxa de homicídios contra mulheres, praticados por
questões de gênero, a grande maioria no âmbito doméstico e familiar, colocam o Brasil
como quinto país num ranking de oitenta e três países, ou seja, o Brasil é o quinto onde
mais se matam as mulheres, estando entre os mais violentos do mundo nesse aspecto e
403

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

em pior posição que seus vizinhos na América do Sul (à exceção somente da Colômbia),
que os países europeus (à exceção da Rússia), que todos os países africanos e inclusive
todos os árabes (WAISELLFISZ, 2015).
Não bastasse isso, a questão se agravou em virtude da pandemia do Covid-19.
Como sabido, o mundo enfrenta, desde dezembro de 2019, sérios problemas para o
enfrentamento do novo Corona vírus, cujos primeiros casos foram registrados na China. E,
desde março de 2020, quando foi reconhecida a pandemia pela Organização Mundial de
Saúde, inúmeras medidas foram adotadas pelo Poder Público para conter a disseminação
do vírus. Dentre elas destacam-se o fechamento de estabelecimentos comerciais, de forma
total ou parcial; a suspensão de atividades econômicas e, por conseguinte, medidas de
isolamento social. Tais medidas, porém, refletiram sobremaneira nos índices de violência
contra a mulher.
Segundo Vieira et al. (2020) a violência doméstica em tempos de pandemia,
demonstrou que o isolamento social alarmou indicadores preocupantes da sua prática
contra mulheres. Os autores afirmam que as organizações de enfrentamento à violência
doméstica acusaram “aumento da violência por causa da coexistência forçada, do estresse
econômico e de temores sobre o corona vírus”.
Na mesma senda lecionam Siqueira et al. (2020, p. 218), que bem esclarecem:
As medidas de quarentena impostas como forma de controle da
pandemia elevaram o nível de estresse dentro dos lares. Somandose a isso, o uso indiscriminado de bebidas alcoólicas, o desemprego,
a insegurança econômica, o distanciamento de amigos e familiares,
a interrupção das redes sociais e de proteção, a sobrecarga de
delegacias e hospitais e a falta de vagas nos abrigos, corroboraram
para o aumento dos casos de violência física e sexual contra as
mulheres em todo o mundo.
Um estudo realizado por Amazônia Real, Agência Eco Nordeste, #Colabora, Portal
Catarinas e Ponte Jornalismo (2020) retrata o problema de forma bastante clara, pois
considerando apenas os meses de março e abril de 2020, ou seja, no curso da pandemia
da Covid-19, houve um aumento de 5% nos casos de feminicídio se comparados com o
mesmo período do ano de 2019, contabilizando 195 mortes.
Os dados foram compilados pelas agências independentes acima citadas com base
em informações divulgadas pelas Secretarias de Segurança Pública de 20 Estados e
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evidenciaram que a média é de 0,21 feminicídios por 100 mil mulheres, sendo que 11
Estados, que detém 40% da população brasileira, totalizaram 59% das mortes, ou seja, 115
feminicídios (AMAZÔNIA, 2020).
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Os dados demonstram claramente a gravidade do problema e os índices alarmantes
de feminicídios praticados no país. Contudo, não se pode ignorar que são escassos os
estudos específicos, principalmente pelas dificuldades momentâneas de aprofundamento
no tema. Logo, como leciona Ilha (2020), inexiste dados oficiais sobre o problema, o que
não impede o reconhecimento de uma verdadeira epidemia dentro da pandemia.
Santos et al. (2020) ainda revelam que as estatísticas que demonstram o
envolvimento dos homens com a violência doméstica não podem ser ignoradas, ao passo
de que há o desafio de ultrapassar as explicações fragmentadas sobre o fenômeno
masculinidade hegemônica, centradas nos modelos de masculinidade socialmente
legitimados por naturalizarem a violência que é atribuída ao homem pelo uso de sua força
resultando em relações violentas e conflituosas em tempos de isolamento social. As
características negativas retratadas pela masculinidade hegemônica atrelam aos homens a
seres dotados de ausência emocional, independência, agressivos, não cuidadosos e não
passionais.
Para Santos et al. (2020), a masculinidade fica afirmada “como uma configuração de
práticas em torno da posição dos homens na complexa estrutura das relações de gênero”,
cujas, estão calcadas na racionalidade e no significado histórico, ainda que a prática da
violência não seja vista desta maneira. De fato, a violência doméstica é um grave problema
social e de saúde pública e foi agravada em virtude da pandemia da Covid-19.
Isso se deve porque uma pandemia de tamanha proporção, que paralisou o mundo,
obrigando uma mudança drástica em cada vivência, agravou também desta maneira, a
violência contra a mulher. Como incitação ao caos por assim dizer, a redução do acesso a
serviços de apoio às vítimas (os setores de assistência social, saúde, segurança pública e
justiça), que tem seu papel fundamental, pois restaram totalmente prejudicados nesses
pontos. Ademais, conforme elucidam Vieira et al. (2020), não há como acolher os
acontecimentos a fim de seguir com os procedimentos incitados em lei, como já visto. Ou
seja, “os serviços de saúde e policiais são geralmente os primeiros pontos de contato das
vítimas de violência doméstica com a rede de apoio”. Desta maneira, os autores identificam
que a redução na oferta de serviços está acompanhada pelo decréscimo na procura, em
decorrência da falta de disponibilidade dos serviços às vítimas em função do medo do
contágio.
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Não se pode ignorar, contudo, que as entidades independentes defendem que há
uma subnotificação dos casos de violência doméstica no país, principalmente neste
período de distanciamento social, seja pela dificuldade de se comunicar, acessar os canais
de denúncia, seja pela distância física, seja pelo receio de expor o agressor, problema ainda
comum na sociedade brasileira (AMAZÔNIA, 2020).
Também Ilha (2020) defende que há uma clara subnotificação de casos de violência
doméstica contra a mulher, o que constituiu outra pandemia, pois, no entender do autor,
os dados oficiais representam 20% do total de ocorrências, o que se agravou durante a
quarentena, principalmente pelo fato das redes de apoio estar fechadas.
As restrições impostas pelo Poder Público, para enfrentamento da pandemia da
Covid-19, torna a casa o principal refúgio. E, considerando que é nesse espaço que se
instaura e perpetua a violência doméstica contra a mulher, as restrições momentâneas
acabam por dificultar rotas de fuga de uma população mais vulnerável, obsta a busca de
ajuda, além, claro, de fomentar oportunidades para o aumento das técnicas de controle
pelo agressor.
É preciso reconhecer que as vítimas de violência doméstica geralmente tem medo
de denunciar, sentem-se envergonhadas, constrangidas e, não raras vezes, tem uma visão
distorcida do que está acontecendo. Diante do isolamento social, tendem a sofrer com a
maior proximidade do agressor, o que, somado a fatores outros, como o próprio estresse
do distanciamento social, torna ainda mais grave o problema da violência contra a mulher.
O Estado de São Paulo, por exemplo, apresenta um aumento de 41% no número de
feminicídios entre os meses de março e abril de 2020, se comparados ao mesmo período
do ano anterior. Contudo, houve uma queda nos registros de lesão corporal e ameaça, de
22% e 33%, o que não representa necessariamente a diminuição de tais delitos, mas pode
refletir o menor índice de denúncias (AMAZÔNIA, 2020).
Não bastasse isso, há, segundo estudo divulgado pela Amazônia Real, Agência Eco
Nordeste, #Colabora, Portal Catarinas e Ponte Jornalismo (2020) falta de transparência nas
informações, o que gera, repita-se, subnotificação dos casos de feminicídio no país.
Destarte, e ainda segundo Ilha (2020), considerando apenas dados do Estado do Rio
Grande do Sul, o número de mulheres mortas nos cinco primeiros meses de 2020, se
comparados ao mesmo período do ano anterior, evidencia um claro aumento de 34,4%. E,
se considerados fatores outros, complementa o autor, como tentativas de feminicídio,
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ameaças, lesões corporais, dentre outras, constata-se que os agressores “foram mais
eficientes na arte de matar suas mulheres durante a quarentena”.
4.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
EM TEMPOS DE PANDEMIA
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Em meio a esse cenário é que o Conselho Nacional de Justiça lançou, recentemente,
uma campanha de ajuda às vítimas de violência doméstica contra a mulher. Trata-se,
segundo o órgão, de um canal silencioso, “permitindo que essas mulheres se identifiquem
nesses locais e, a partir daí, sejam ajudadas e tomadas as devidas soluções” (CNJ, 2020).
Trata-se de um “X” vermelho na palma da mão, sinalizando que aquela mulher é vítima.
Apesar do cunho humanitário da medida é sabido que muitas vítimas temem
denunciar seus agressores. Logo, embora busque disseminar um meio silencioso de
denúncia, não se pode ignorar que muitas vítimas podem não conseguir ajuda, esta pode
ser tardia e, ainda, há um grande número de mulheres que, em virtude do isolamento, não
terá como clamar a terceiros que intervenham.
Fato é que a vítima de violência doméstica e familiar, que já enfrentava problemas
para denunciar o agressor, viu a situação tornar-se ainda mais grave nos últimos meses. A
falta de denúncia segue suas inúmeras motivações para seguir mantendo suas vítimas no
silêncio do confinamento. Sejam elas questões econômicas, sociais e de classe, como
também o medo, a insegurança e a descrença em não poder contar com os órgãos estatais
responsáveis por tal enfrentamento, e os demais motivos apresentados no capítulo um e
dois desse trabalho.
De fato, a internet tem sido o principal veículo de informação rápida, principalmente
com a disponibilidade de acesso às redes sociais, tais como, instagram, facebook, twiter,
tiktok, além das diversas outras. Conforme explanam Vieira et al. (2020), essas mesmas
redes sociais têm sido importantes portais de notícias que veiculadas na mídia, fazem
chegar ao conhecimento público que a violência doméstica ainda está longe de acabar, e
que a pandemia pode sim, ter sido para muitas vítimas da violência doméstica, momento
de mais agonia, ao acirrar os laços de convivência com seus agressores.
Ainda segundo Vieira et al. (2020), os relatórios de organizações internacionais
apontam para o aumento da violência doméstica através de registros policiais em países
como a China, Itália, França e Espanha após a determinação implementada de quarentena
domiciliar obrigatória.
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No Brasil, segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos
(ONDH), do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
(MMFDH), entre os dias 1º e 25 de março, mês da mulher, houve
crescimento de 18% no número de denúncias registradas pelos
serviços Disque 100 e Ligue 180. No país, o necessário isolamento
social para o enfrentamento à pandemia escancara uma dura
realidade: apesar de chefiarem 28,9 milhões de famílias, as mulheres
brasileiras não estão seguras nem mesmo em suas casas (Vieira et al.,
2020, p. 1).
Fica evidente que o sistema de monitoramento de registro dessas denúncias é falho,
principalmente ao considerar os números apresentados pelo Delegado entrevistado neste
estudo. Logo, tornam falhos os métodos de prevenção e combate, uma vez que não se
tem atualizado os índices, faltam políticas públicas para estas ações, faltam órgãos de
atendimentos com profissionais capacitados ao atendimento da demanda. Para confirmar
tal afirmativa, Vieira et al. (2020, p. 01) afirmam que “embora tenha crescido de forma
considerável o número de feminicídios, outras formas de violência não estão sendo
denunciadas e o Estado não se mostra eficaz no enfrentamento da questão”.
Destarte, inexistem políticas públicas voltadas especificamente ao enfrentamento
da violência contra a mulher, mormente o feminicídio, em tempos de pandemia do Covid19. A violência doméstica e sua prática contra a mulher é um tema sério, por muitos longos
anos oprimiu e ainda oprime as mulheres em razão do gênero, sendo mister ressaltar a
importância de medidas diversas para o enfrentamento em tempos de pandemia do Covid19, sob pena de restar a mulher, vítima de crimes praticados com violência, desprotegida
no âmbito doméstico e familiar.
5 CONCLUSÃO
Buscou-se compreender, ao longo do presente estudo, os impactos do novo
coronavírus nas relações domésticas e familiares, com ênfase na violência contra a mulher,
quando se constatou que, embora sejam incipientes os estudos, há evidências de que o
índice de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher vem
aumentando.
Independente de qual for a região do mundo, ainda encontramos mulheres que
continuam sendo estigmatizadas e desqualificadas pelo gênero, restando seus desejos e
aspirações anulados, pois a sociedade as deixam de lado sob a ótica de que devem realizar
as vontades e desejos de seus esposos, pais e filhos.
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Explicando, a cultura patriarcal incumbiu a mulher apenas ao papel de ser do lar,
confinando-a nos limites dos padrões sistemático do patriarcado reconhecidamente
identificado como sendo machista, sexista e capitalista, capaz de conservar-se mesmo
diante das diversas mudanças sociais e reformas legislativas trazidas com o passar dos anos
e séculos, adentrando no senso comum da normalidade.
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Toda a opressão feminina consistiu durante muitos anos na justificativa de defesa à
honra masculina, já que lhe fora outorgado o papel de macho dominador e provedor. Ao
hierarquizar os gêneros, colocou-se imediatamente a mulher no polo da fragilidade e
submissão, fazendo dela, vítima das mais cruéis violências cometidas contra si, por seus
próprios companheiros.
A prática da violência doméstica manifesta-se de diversas formas, seja ela
psicológica, financeira, verbal, física e, a mais grave de todas, a que causa a morte das
vítimas. Qualquer uma dessas práticas viola direitos humanos resguardados
constitucionalmente, tais como o direito à vida, a liberdade de expressão, ao direito de
viver livre de qualquer forma de violência, entre outros.
Constatou-se que a violência doméstica é uma questão cultural, principalmente pelo
papel assumido pela mulher ao longo de anos. Em meio a esse cenário, submissa ao
homem, a mulher ficou relegada às atividades domésticas e, consequentemente, às
práticas de todo tipo de violência, não recebendo do Poder Público a devida atenção.
Apenas em 2006 é que o Brasil, por exemplo, editou uma norma específica, a Lei Maria da
Penha (Lei 11.340/2006), voltada à punição, prevenção e erradicação da violência contra a
mulher no âmbito doméstico e familiar.
Porém, em virtude das medidas adotadas para o enfrentamento do novo
coronavírus, principalmente as de distanciamento social, o lar, refúgio do vírus que assola
todo o mundo, mas que é um lugar inseguro para as vítimas, viu crescer principalmente o
número de homicídios.
Um grave problema é, contudo, a subnotificação, seja porque muitas redes de apoio
estão fechadas, seja porque a mulher ainda enfrenta problemas para denunciar o agressor.
Logo, o fato de crimes como lesão corporal, por exemplo, não serem notificados, não
significa que não ocorrem, o que agrava ainda mais o problema das vítimas.
Igualmente, o grande número de feminicídios, se comparado ao mesmo período do
ano passado, demonstra uma triste realidade que é a morte de mulheres por seus
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companheiros, maridos, namorados, em um ambiente no qual deveriam sentir-se
seguradas, protegidas.
Portanto, percebe-se que apesar dos diplomas legais, editados para proteger as
mulheres, serem um grande avanço, a sociedade civil tem o dever de contribuir para o
enfretamento da violência doméstica contra a mulher, principalmente agora em tempos
de pandemia, que as vítimas tiveram acirrado seu convívio e confinamento com seus
agressores/opressores. Pois, o confinamento distancia as vítimas do convívio social
impossibilitando a denúncia dos fatos que padecem. Assim o controle sobre elas aumenta
por parte de seus companheiros, maridos, irmãos e pais, em diversas esferas de suas vidas,
fator que as aproximam ainda mais das agressões que muitas vezes chegam a níveis bem
elevados, quando não à morte pela constância da prática da violência doméstica.
Dessa maneira, foi fácil concluir que nesta pandemia houve o aumento desenfreado
da violência doméstica, principalmente pela inexistência da denúncia, referente à falta de
oportunidade de a vítima tornar público seu caso. Ademais, ainda há omissão na denúncia
por parte de vizinhos, conhecidos e familiares por não quererem se meter na briga do casal.
Assim, claramente percebe-se que o confinamento silencioso que as vítimas estão
submetidas deve ser contestado, independente de qual seja, a começar pela denúncia que
desencadeia o andamento dos processos e a retirada dela deste ambiente através das
medidas protetivas de urgência.
Portanto, criar uma sociedade livre dessa violência cruel, é uma responsabilidade de
cada cidadão em conjunto com o Estado para que possamos estabelecer e proporcionar
aos vulneráveis à violência doméstica e intrafamiliar, um ambiente saudável, pois é possível
quebrar os padrões de normalização e erradicar esta violência.
Destarte, é imprescindível que o Estado adote medidas para o combate da violência
doméstica contra a mulher, fomentando meios para a implementação de denúncias e
disponibilizando rede de apoio às vítimas em tempos de Pandemia da Covid-19.
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RESUMO: O tráfico de animais é o terceiro maior comércio ilegal do mundo depois de
drogas e armas; é um negócio de US$ 20 bilhões. Estima-se que o Brasil seja responsável
por até 15% desse comércio ilícito global. Somente no Brasil, aproximadamente 38 milhões
de animais são caçados todos os anos, representando uma profunda ameaça à
biodiversidade regional e global. O comércio é tão desperdiçador, pois é maciço; nove em
cada dez animais morrem enquanto são capturados ou transportados, muitas vezes em
circunstâncias torturantes. Assim, este artigo teve por objetivo geral verificar que o trafico
de animais silvestres, enquanto atividade ilícita contribui para a extinção da fauna e flora,
podendo destruir ate mesmo nosso planeta, além de especificamente demonstrar que é
importante que se tenha uma fiscalização intensa e eficaz para coibir o agente degradador;
verificar para que o governo implante uma política energética de educação ambiental, para
que, se conscientize os jovens, afim de que estes em um futuro próximo se preocupem e
atuem para a preservação de nosso bioma; e analisar as penalidades inferidas para o
referido crime. Para atingir os objetivos do estudo foi desenvolvida uma pesquisa no
campo bibliográfico entre artigos e livros que se ocuparam do tema. Assim, o artigo deixa
evidente que o tráfico de animais está ameaçando a biodiversidade do Brasil em um ritmo
alarmante. Sobre nos últimos 10 anos, a lista oficial de animais brasileiros ameaçados de
extinção quase dobrou.
Palavras-chave: Tráfico Crime Organizado; Delação Premiada; Processo Penal.
ABSTRACT: Animal trafficking is the third largest illegal trade in the world after drugs and
weapons; it's a $20 billion business. It is estimated that Brazil is responsible for up to 15%
of this global illicit trade. In Brazil alone, approximately 38 million animals are hunted every
year, posing a profound threat to regional and global biodiversity. Commerce is as wasteful
as it is massive; nine out of ten animals die while being captured or transported, often in
excruciating circumstances. Thus, this article had as a general objective to verify that the
trafficking of wild animals, as an illicit activity, contributes to the extinction of fauna and
flora, which can even destroy our planet, in addition to specifically demonstrating that it is
important to have an intense and effective inspection to curb the degrading agent; verify
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that the government implements an energy policy of environmental education, so that
young people are made aware, so that in the near future they will worry and act for the
preservation of our biome; and analyze the penalties inferred for that crime. In order to
achieve the objectives of the study, a bibliographic research was carried out among articles
and books that dealt with the topic. Thus, the article makes it clear that animal trafficking
is threatening Brazil's biodiversity at an alarming rate. Over the last 10 years, the official list
of Brazilian animals threatened with extinction has almost doubled.
Keywords: Traffic Organized Crime; Winning Statement; Criminal Proceedings.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. SURGIMENTO DO TRAFICO DE ANIMAIS SILVESTRES NO
BRASIL. 1.1. CONSEQUÊNCIAS PENAIS PARA OS AUTORES DO ATO ILÍCITO. 1.2.
ABORDAGENS
CRIMINOLÓGICAS
PARA
O
CRIME
AMBIENTAL.
1.3.
A
RESPONSABILIZAÇÃO PELOS CRIMES DE TRÁFICO DE ANIMAIS. CONCLUSÃO.
REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
Em 2013, o canal de Tv por assinatura Animal Planet lançou um novo programa
chamado “Battleground: Rhino Wars”. Câmeras seguiram um grupo de SEALS da Marinha
americana na savana da África do Sul com um objetivo em mente: deter os caçadores de
rinocerontes. A sobrevivência de uma espécie estava em jogo e as pastagens africanas
eram agora um campo de guerra.
O programa apresentou a questão dessas mortes ilegais de animais selvagens de
uma forma simples: são as pessoas e a sociedade (com uma causa a defender) contra eles
(os caçadores furtivos). No entanto, a questão da caça furtiva da vida selvagem vai muito
além do que o cidadão médio vê na TV ou em seus feeds de mídia social.
Por trás de cada vídeo de um elefante sem presas e uma carapaça de tartaruga
marinha está uma indústria oculta de bilhões de dólares, entrelaçada com organizações
terroristas profissionais, governos corruptos e, às vezes, anos e anos de história cultural.
Este artigo irá apresentá-lo às questões complexas da caça furtiva e do tráfico de
animais, os processos pelos quais os animais são caçados e comercializados ilegalmente,
no todo ou em parte. Ele também irá discutir alguns dos principais debates políticos sobre
o assunto e ajudá-lo a determinar o melhor caminho a seguir - fazendo as principais
questões econômicas, políticas, social e ambiental ao longo do caminho morto para
produzir esses produtos cobiçados.
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Essas mortes ilegais se transformaram em caça furtiva militarizada profissional, em
que bandos de caçadores ilegais armados consistentemente enviam grupos para visar
produtos animais específicos em demanda. Com a chegada de Jair Bolsonaro ao poder no
Brasil, e a política armamentista de seu governo, a caça ficou praticamente incontrolável
no Brasil, principalmente em função da quase completa ausência de fiscalização com o
sucateamento do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente – IBAMA.
Assim artigo teve por objetivo geral verificar que o trafico de animais silvestres,
enquanto atividade ilícita contribui para a extinção da fauna e flora, podendo destruir ate
mesmo nosso planeta, além de especificamente demonstrar que é importante que se tenha
uma fiscalização intensa e eficaz para coibir o agente degradador; verificar para que o
governo implante uma política energética de educação ambiental, para que, se
conscientize os jovens, afim de que estes em um futuro próximo se preocupem e atuem
para a preservação de nosso bioma; e analisar as penalidades inferidas para o referido
crime. Para atingir os objetivos do estudo foi desenvolvida uma pesquisa no campo
bibliográfico entre artigos e livros que se ocuparam do tema.
A necessidade de transportar esses produtos animais ilegais exigia redes
subterrâneas de comércio internacional que funcionassem de maneira semelhante às de
drogas ilegais e armas ilegais. Reconhecendo a necessidade de responder ao tráfico ilegal
de animais e produtos animais caçados, 183 nações ratificaram a Convenção sobre o
Comércio Internacional de Espécies da Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção
(CITES) em 1973.
O tratado esboçou a promessa de cada nação signatária de proibir o comércio de
35.000 espécies de animais e plantas em perigo. É importante observar que o acordo
apenas definiu diretrizes para os países redigirem suas próprias leis, não instituindo leis
uniformes ou penalidades entre as nações. Devido à falta de fiscalização contínua, bem
como à complexidade das redes ilegais de comércio clandestino,
Embora a maior parte da caça furtiva ocorra do outro lado do globo, o governo do
Brasil percebia antes de 2019 como o tráfico ilegal e a caça furtiva afetam as necessidades
econômicas e ambientais de todas as pessoas. Em todas as administrações, até 2918,a
posição específica do governo em relação à caça ilegal mudou, bem como os limites que
eles estão dispostos a fazer para impedi-la.

Notavelmente, ações recentes permitem que os brasileiros e estrangeiros voltem a
suas casas com suas presas como troféus. Este é um problema em constante evolução e
seus impactos são profundos.
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1 SURGIMENTO DO TRAFICO DE ANIMAIS SILVESTRES NO BRASIL
O comércio ilegal de animais selvagens é estimado como o terceiro maior comércio
ilegale está aumentando constantemente, devido a um mercado globalizado e expandido
no quala World Wide Web desempenha um papel significativo como um intermediário
entreofertas e demandas(GONZALES, 2013, p. 437).
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O comércio ilegal de animais selvagens ameaça uma 1/3 das espécies do mundo; a
espécie mais conhecida é o rinoceronte (por seu chifre) e o elefante (por suas presas). Um
grande número de animais não humanos são traficados anualmente, muitos dos que são
direcionados aos mercados internacionais de animais de estimação, incluindo a coleta que
mantêm animais exóticos em zoológicos privados como símbolos de status(ALEX et al.,
2014, p. 148).
O comércio ilegal de animais selvagens é dirigido por criminologistas que
analisaram este comércio em relação ao crime organizado e examinaram suas
consequências em termos de danose extinção de espécies, bem como prevenção do crime,
geralmente sob o guarda-chuva da criminologia eco global verde (ZIMMERMAN, 2013, p.
36).
Esse comércio legal é estimado em cerca de US$ 5 bilhões a $50 bilhões por ano).
Se o comércio é classificado como ilegal ou não depende ou não depende sobre o grau
em que a espécie está ameaçada de extinção.Estas estimativas econômicas altamente
incertas e variáveis não dizem nada embora, sobre o dano, abuso e morte infligidos a
animais inocentes,seria errado destacar apenas os ganhos financeiro sou perdas envolvidas
no comércio, pois isso pode fazer alguém perder de vista e perpetuar o verdadeiro
problema em questão: o sofrimento massivo das espécies em extinção, perda de
biodiversidade e destruição de ecossistemas inteiros produzida pelo abuso injusto e
antropocêntrico do poder pelos humanos(SOUZA, 2015, p. 56 ). O comércio internacional
de animais selvagens, seja de animais ou plantas, é regulamentado na Convenção CITES
(Convenção sobre o Comércio Internacional de Espécies Ameaçadas de Flora e Fauna),
agora assinada por 175 países membros (ZIMMERMAN, 2013, p. 37).
As espécies estão listadas em três apêndices, de acordo com o grau de ameaça à
sobrevivência da espécie. O comércio de indivíduos que pertencem a espécies listadas nos
apêndices deve ser proibido, exceto em circunstâncias muito especiais, ou deve ser
acompanhado de licenças de importação e exportação (reexportação), e as espécies serão,
após as conferências, movidas entre os apêndices conforme o número de sobreviventes
diminui ou aumenta(BARRETO, 2009, p. 33).
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É urgente enfatizar que o propósito da Convenção não é prevenir o comércio e o
tráfico, mas regulá-lo, sendo o objetivo assegurar o comércio sustentável e a sobrevivência
das espécies(WORTLEY e MAZEROLLE, 2018, p. 69).
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A CITES pode ser criticada por legitimar o comércio e o tráfico de animais e por
prolongar e encorajar o abuso e o declínio das espécies, considerando as espécies não
humanas como recursos exploráveis para uso humano(ALEX et al., 2014, p. 149).
É necessário, portanto, ter em mente a lógica das práticas que mantêm e prolongam
o comércio de animais, que são aquelas relacionadas à cultura, ao espécies e ao
antropocentrismo, que implicam ideologias e convicções.Os animais são comercializados
por um grande número de razões. No Brasil, os principais são para répteis e aves, com
destaque para Papagaios e Araras, no entanto, geralmente são as casas particulares, onde
são mantidos em cativeiro como os chamados animais de estimação(SOUZA, 2015, p. 60).
Embora as algumas aves da Amazônia e do Patanal, principalmente sejam legais, os
répteis não são. Isso convida a discussão sobre a legitimidade moral de por que algumas
espécies ameaçadas podem ser legalmente mantidas como animais de estimação,
enquanto outras não(ZIMMERMAN, 2013, p. 40).
Sem dúvida, existem muitos chamados animais de estimação que sofrem em
cativeiro. Este também é o caso de papagaios, araras e outras aves; se não estão sofrendo
de abuso direto, sofrem de negligência e desnutrição. A maioria dos papagaios e araras
capturados na natureza morre após apenas alguns anos em cativeiro (BARRETO, 2009, p.
34).
Ainda assim, se forem fornecidas condições de vida suficientes (embora não
desejáveis), muitos papagaios e araras, além de outra aves, podem, como os humanos,
viver vidas muito longas e são seres exigentes e inteligentes. Conseqüentemente, eles são
frequentemente passados de mão em mão (WORTLEY e MAZEROLLE, 2018, p. 76).
Nos Estados Unidos, 3% das famílias criam pássaros; no Brasil são 8% das famílias
que mantêm um pássaro enjaulado, e esses mercados, como os de outros países,
contribuíram para a ameaça a muitas espécies. Muitos papagaios e araras no Brasil, para
ficar só nestas duas espécies devem ter chegado antes da proibição, iniciada quando O
Brasil se juntou a CITES em 1976, já que algumas espécies - por exemplo, a popular
Amazônia de testa azul - podem atingir até 80 anos de idade. É impossível dizer se os
papagaios são capturados na natureza, pois ninguém é obrigado a identificálos(GONZALES, 2013, p. 438).
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No México, 20 das 22 espécies de papagaios estão ameaçadas de extinção devido
à perda de habitat e rapto (caça furtiva). Existem também grandes mercados para
papagaios e araras, além das espécies exóticas de outros pássaros, países onde esses
pássaros são originários(SOUZA, 2015, p. 64).
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Na Costa Rica, 20% da população criam papagaios, principalmente aves capturadas
na natureza, porque são mais baratos do que os criados à mão. A taxa de mortalidade
muito alta para papagaios e outras aves capturadas é parcialmente causada pelos métodos
usados; por exemplo, até 50% morrem durante a captura quando as árvores com ninhos
são derrubadas. Um relatório sobre o comércio de aves exóticas da ONU revelou que
65.000 a 78.500 são traficadas todo ano (ZIMMERMAN, 2013, p. 43).
Aves brasileiras são capturados a cada ano e a taxa de mortalidade para essa aves
excede 75–90% antes de chegarem ao comprador. A chamada 'colheita' em alguns locais
é tão extensa que coortes totais de aves são retiradas de seus ninhos no período de
reprodução como uma rotina cultural (GONZALES, 2003, p. 439).
Os ninhos são destruídos e não estão disponíveis para as gerações futuras. Há
poucos motivos para acreditar que manter aves (e animais) em cativeiro seja melhor ou
mais ético por quaisquer padrões significativos do que manter répteis. Ainda, algumas
espécies de répteis que naturalmente têm pequenos habitats e se movem pouco podem
sofrer menos em cativeiro do que as aves (BARRETO, 2009, p. 37).
A extensão de sua frustração e sofrimento em cativeiro varia com a espécie a que
pertencem e as condições em que são mantidos. Uma pesquisa recente em jacarés, que
muitas vezes são usados como animais de estimação documenta que as habilidades
cognitivas e flexibilidade comportamental desses répteis excedem em muito que se
acreditava sobre eles(WORTLEY e MAZEROLLE, 2018, p. 101).
Este experimento mostra que répteis não são estúpidos, como os tratadores de
répteis parecem pensar. Os entrevistados normalmente falam sobre seus répteis como
sendo 'não muito inteligentes'. Isso, no entanto, serve como um exemplo das maneiras
pelas quais os humanos muitas vezes deixam de reconhecer as habilidades dos animais
por causa do preconceito, distância social e ignorância(GONZALES, 2013, p. 440).
Apesar do valor de espalhar o conhecimento sobre as habilidades cognitivas dos
répteis, o experimento do jacaré junto com os experimentos de longa duração com os
famosos papagaios cinzentos africanos Alex et al. (2014, p. 150) são criticados por tirar
animais da natureza ou de lojas de zoológicos para viver suas vidas em condições de
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laboratório, longe da vida que deveriam ter.Além de serem protegidos pela Convenção
CITES a fauna e a flora brasileira também é protegida pela Lei Ambiental. Dados da OBU
revelam que os animais são contrabandeados para países como a Noruega e ligam a
Noruega ao mercado global de vida selvagem. Em um tralho substancial realizado por
Souza (2015, p. 65) ouviu 4 policias ligados à polícia ambientais e advogados que
trabalham com o crime ambiental.
O autor também entrevistou um veterinário da Agência Nacional de Saúde que
trabalha no aeroporto e que é responsável pelo bem-estar animal no aeroporto, o que
inclui os animais que são transportados para dentro e para fora do país. Três pessoas foram
entrevistadas na Direção das Alfândegas, além de um oficial alfandegário operacional. Do
lado do infrator, o autor entrevistou cinco pessoas que mantêm e contrabandearam répteis
ilegais(Souza, 2015, p. 68).
O autor também analisou veredictos por violações dos regulamentos da CITES9 e
das leis alfandegárias, que regulamentam o que pode ser levado para dentro e para fora
do país. Teve acesso a 43 relatórios de confisco da alfândega de casos da CITES, que
descrevem em que circunstâncias as pessoas são detidas por contrabando de animais e
partes de animais. Finalmente, estudou vários sites de répteis e papagaios (Souza, 2015, p.
72).
Entrevistas com a polícia, o veterinário de fronteira e a alfândega indicam que o
controle de animais e derivados de animais que entram no país é muito fraco. O Brasil é o
maior país da América do Sul; tem uma costa muito longa, uma longa fronteira (SOUZA,
2015, p. 76)..

Para impedir o contrabando de animais, tudo e todos que entrarem no país teriam
que ser examinados. Esta seria uma tarefa impossível, pois incluiria o controle de
embarques de contêineres, postagem e vigilância permanente sobre todos as Postagens
personalizadas do país. Pessoas, carros, contêineres, etc, são controlados de forma
bastante aleatória e sob suspeita(ZIMMERMAN, 2013, p. 44).
Assim, a maneira mais fácil de contrabandear animais e produtos de espécies
ameaçadas de extinção é por meio de empresas de transporte que transportam
mercadorias internacionalmente, e a Alfândega e o Crime Ecológico são, portanto,
solicitados pela polícia e/ou Ministério Público. Por exemplo, os contêineres chegam ao
porto com grandes felinos e jacarés empalhados. Pode ser difícil determinar se esses
animais são legalmente exportados e importados e os contêineres raramente são abertos
(BARRETO, 2009, p. 56).
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A Direção das Alfândegas coordenou as operações com o Ministério da Agricultura
para a Segurança dos Alimento (responsável pelo bem-estar dos animais) além do setor
da Policia Federal responsável pelo Eco crime. Por exemplo, uma operação concentrou-se
na carne proveniente de outros países. Durante esta operação, a carne da África Central foi
transportada por um homem para o aeroporto de São Paulo onde foi confiscada. A carne
pode muito bem ter vindo do abate ilegal de animais silvestres(WORTLEY e MAZEROLLE,
2018, p. 102).
1.1 Consequências Penais Para os Autores do Ato Ilícito
O crime ambiental pode ser conceituado como um fato típico e antijurídico que
cause danos ao meio ambiente, ou seja, é ato contínuo de agressão ao meio ambiente,
tipificado no ordenamento jurídico brasileiro, como crime, de tal sorte, e partindo do
pressuposto constitucional que reza não há crime sem lei anterior que o defina nem pena
sem prévia cominação legal (art. 5º, inc. XXXIX, da CF/88), para uma conduta a ser
enquadrada como crime ambiental, deve estar expressamente prevista na Lei dos Crimes
Ambientais (BRASIL, 1988).
Os crimes ambientais brasileiros estão perfeitamente descritos no Código Florestal,
instituído pela Lei nº 4.771/1965; o Código de Caça (Lei nº 5.197/1967); a Lei nº 6.938/1981
(dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente); a Lei nº 7.679/1988 (dispõe sobre a
proibição da pesca de espécies em período de reprodução). Mas, é importante destacar
que toda essa legislação está repleta de lacunas por onde o criminoso ambiental atua de
maneira muito eficaz sem punição muito aparente (GONZALES, 2013, p. 441).
Mesmo diante de problemas de ordem punitiva, as referidas leis de crimes
ambientais no Brasil - Lei nº 9.605, de 13/02/19998 – denominada de Lei dos Crimes
Ambientais, teve como objetivo atender aos chamamentos internacionais atribuindo uma
moderna doutrina de prevenção e repressão aos delitos praticados contra o equilíbrio
ecológico. Esta Lei contém os principais preceitos aliados a mais moderna doutrina
mundial, como, por exemplo, a previsão de atribuição de responsabilidade em suas três
esferas (administrativa civil e penal); normas de cooperação internacional com relação à
preservação ambiental; a previsão da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica
para a punição dos verdadeiros responsáveis pela infração etc (BARRETO, 2009, p. 62).
Esta Lei corrobora, de forma incisiva na formatação do crime ambiental em todas as
suas nuances, determinando as penas cabíveis em todos os aspectos que por ventura,
possa atingir a população em seus direitos ambientais. Cintra Júnior (2008, p. 2) diz com
propriedade:
421

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

Corolário, assim, que este diploma legal integrasse o rol das grandes
leis pátrias, como mais um espelho da cultura jurídica nacional.
Contudo, a aceitação da referida lei não está sendo tão pacífica no
meio científico, já que despontam inúmeros doutrinadores que se
colocam a questioná-la. Um dos aspectos levantados pelos doutos
refere-se à atribuição da responsabilidade penal à pessoa jurídica,
fato este até então inédito na sistemática do Direito Criminal. Bem
antes da criação da Lei nº 9.605/98, a doutrina brasileira era relutante
em aceitar a atribuição de responsabilidade penal à pessoa jurídica,
sendo minoritária a facção que defendia esta inovação, muito
embora a Constituição Federal de 1988, em seu art. 225, §3º, já
previsse esta hipótese.
No Estado do Amazonas, a questão do crime ambiental é muito séria, levando a
Policia Militar do Estado do Amazonas, e compor um Batalhão de Policiamento Ambiental
para combater as práticas de crimes desta natureza, principalmente nos ataques a fauna e
a flora, caracterizados, principalmente pelos crimes de natureza de caça e pesca na região
(BARRETO, 2009, p. 63).
Ressalta-se que a pesca na região é uma atividade cultural de grande mote para a
população que tem por hábito alimentar o consumo de peixe no seu cotidiano. Então, o
fornecimento de pescado para a alimentação da população é uma atividade do cotidiano
da vida no Amazonas. O problema acontece exatamente quando este peixe é capturado
fora de sua época apropriada e, em condições predatórias, caracterizando uma agressão a
natureza. Pode conceituar a pesca predatória. Riva e Freitas (2006, p. 3) dizem:

Pesca predatória é aquela que retira do meio ambiente, mais do que
ele consegue repor, diminuindo a população de peixes e mesmo de
plantas do ecossistema. A pesca predatória tem consequências
desastrosas, podendo limitar a produtividade pesqueira, quer seja do
ponto de vista biológico, quer econômico.
Como se pode observar, a pesca predatória tem o objetivo claro de dizimar a
população de pescado, com objetivo puramente comercial, sem a preocupação com a
preservação das espécies. É um crime ambiental com características dizimadoras e muito
aplicado no Amazonas, com a utilização de mecanismos altamente prejudiciais ao
ecossistema de preservação ambiental conforme aponta Riva e Freitas (2006, p. 4):
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a)
Pesca com bomba - considerada de alto valor destrutivo,
afetando a fauna, flora e o substrato de fundo.
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b)
Pesca com rede de malha fina - um dos maiores problemas é o
uso de redes com malha menor do que o permitido. Com isso,
capturam-se seres muito jovens, que muitas vezes acabam servindo
apenas de isca para capturar espécies maiores, ou simplesmente são
descartados. Esta prática leva, inevitavelmente, à escassez de peixes
e, em longo prazo, à extinção de várias espécies, pois quando
capturados muito jovens ainda não tiveram a oportunidade de
reproduzir-se.
c)
Pesca com rede de arrasto - utilização de extensas redes que
ao serem puxadas entre dois barcos pesqueiros (parelhas) varrem o
fundo do rio. É uma prática extremamente nociva à biodiversidade,
pois a rede revolve o substrato e arrasta tudo que encontra pela
frente, destruindo o habitat daquelas espécies que vivem no leito do
rio coletando um excesso de animais que acabam sendo
desprezados, por não possuírem valor comercial.
d) Pesca em época proibida (defeso) - o IBAMA proíbe o exercício da
pesca de animais na período em que ocorre sua reprodução. A pesca
realizada nessa época captura as fêmeas ovadas. O defeso foi criado
justamente para permitir a reprodução da espécie em questão.
No caso do Estado do Amazonas, a pesca é uma atividade de cunho sociocultural
profundo que envolve muito aspectos. Para Riva e Freitas (2006, p. 5) coexistem seis
modalidades de pesca na bacia amazônica que são determinantes no processo de pesca
na região:
Uma pesca predominantemente de subsistência, praticada por
grupos familiares, pequenas comunidades, subestruturas étnicas e
outras estruturas de pequeno porte que buscam a sobrevivência
física; uma pescaria comercial multiespecífica, destinada ao
abastecimento dos centros urbanos regionais e praticada, em geral,
por pescadores residentes nesses centros; uma pescaria comercial
mono específica, voltada para a exportação e dirigida principalmente
à captura de bagres como a piramutaba Brachyplatystoma vailantii e
o surubim Pseudoplatystoma filamentosum; uma pesca em
reservatórios, resultante da construção de grandes represas para
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geração de energia elétrica, como Tucuruí e Balbina, que vem sendo
desenvolvida por uma nova categoria de pescadores denominados
"barrageiros"; uma pesca esportiva, que tem como espécie alvo o
tucunaré Cichla sp. E vem sendo praticada principalmente em rios de
águas pretas; e, uma pescaria de espécies ornamentais destinadas,
principalmente, à exportação e realizada predominantemente no rio
Negro e em seus afluentes.
O problema está em caracterizar cada das modalidades em crimes de natureza
ambiental. A primeira modalidade de pesca – a pescaria de subsistência – dificilmente
ganha ares de crime ambiental, por suas próprias características de pescaria para a própria
alimentação, ou seja, a pescaria, por ter característica comercial não possui elemento algum
de agressividade a natureza. Já a segunda modalidade, determinada por Riva e Freitas
(2006, p. 6) possuem elementos característicos que podem levar a prática de crime
ambiental, em função de seus objetivos comerciais e, pelo uso indiscriminado de formas
de captura do pescado de forma mais agressiva. Aqui entra também a captura de peixes
ornamentais de grande aceitação no mercado internacional. É claro que nem toda a pesca
da modalidade comercial possui elementos que podem caracterizá-la como criminosa, mas
é preciso está atento a sua prática em função de suas próprias formas de usá-la.
Outra modalidade de crime ambiental é a caça para vender os animais para
ambientes domésticos. Esse tipo de atividade criminosa é somente voltada para a
exportação. Por sua natureza puramente comercial é um tipo de atividade comercial que
não leva muito em consideração os aspectos fundamentais de preservação das espécies,
preocupando-se tão somente com os aspectos comerciais e, sendo necessário, que haja
uma intensa vigilância para que os aspetos legais sejam preservados neste tipo de
atividade (RIVA e FREITAS, 2006, p. 7).
Esses crimes são os crimes ambientais mais proeminentes realizados no Estado do
Amazonas, mas não são os únicos que devem ser combatidos. O principal desses crimes é
a caça de animais silvestres como um dos crimes ambientais mais constantemente
cometidos no Estado do Amazonas, como a caça a anta, a paca. Também a pesca de peixes,
em extinção como o peixe boi, por exemplo,(ALEX et al., 2014, p. 152).
Também, deve-se destacar o comércio de animais da flora como arraras, papagaios,
pássaros, onças pintadas e outros animais que são capturados parra serem
comercializados, muitas vezes conseguidos com a ajuda de mão de obra indígena,
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profundamente enraizada ainda em mecanismos exploratórios do passado (BARRETO,
2009, p. 64).
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Essa prática de crime ambiental, ainda resguarda muitos aspectos de um passado
não muito remoto de exploração dos recursos naturais do Amazonas de forma
indiscriminada e com profunda raízes no comércio predatório destes recursos, que por
ventura, se traduzem em uma relação promíscua entre o comércio e o ser humano
amazônico que, por suas raízes com a natureza, não vê na prática indiscriminada de
comércio, o uso dos recursos naturais como um ato criminoso (CINTRA JUNIOR, 2008, p.
5).
Assim, a lei nº 9.605/1998, considerada uma avanço no ordenamento jurídico
brasileiro
sempre
foi
muito
criticada
por
doutrinadores
O art. 29, caput, constante no rol dos crimes contra a fauna, contidos no referido dispositivo
normativo,
diz
“matar,
perseguir,
caçar,
apanhar,
espécimes
da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou
autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida determina a pena
de 6 meses a 1 anos, algo inimaginável dada à gravidade do crime e os danos ambientais
causados (BRASIL, 1998).
1.2 Abordagens Criminológicas Para o Crime Ambiental
As definições atuais de crime ambiental variam de violações criminais da lei
ambiental a qualquer ato que prejudique ou perturbe os ecossistemas. No geral, as práticas
ambientais sãodescrita com o criminosa/prejudicial com base em como os estudiosos
priorizam os valores e interesses das partes interessadas relevantes (por exemplo, públicos,
empresas, 'natureza')(PRATA, 2019, p. 132).
Cada definição reflete uma postura filosófica particular sobre a relação apropriada
entre os seres humanos e a natureza (ou seja, centrado no homem, centrado na natureza,
equilibrado), as causas do crime ambiental e a intervenção apropriada para enfrentálos(PRATA, 2019, p. 133).
Alguns estudiosos usam uma perspectiva estritamente legalista, definindo crimes
ambientais como violações de leis criminais destinadas a proteger a saúde e segurança das
pessoas, o meio ambiente ou ambos. O escopo do legalista desta perspectiva é ambíguo,
em parte devido à disputa sobre se o crime ambiental engloba crimes contra pessoas (por
exemplo, crimes de saúde e segurança ocupacional)(ADAMS e SERPE, 2016, 18).
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Além disso, as definições de "meio ambiente" e as descrições de quais leis são
elaboradas para protegê-lo estão ausentes. Em termos de conteúdo, alguns autores focam
exclusivamente na poluição, enquanto outros incluem crimes contra a vida selvagem, como
violações da Lei conta a fauna e contra a flora. Ao focar no criminoso e nas violações dessas
leis, esses autores sugerem que as penalidades criminais são a melhor maneira para tratar
dessas ofensas(PRATA, 2019, p. 137).
A maioria dos criminologistas ambientais argumenta que estudar as violações
criminais do meio ambiente é muito restrito, já que os danos ambientais podem ser
socialmente construídos como civis ou violações regulatórias, comportamentos legais ou
normativos. Definições sócio legais de crimes usados por acadêmicos de colarinho branco
e crime corporativo incluem civis e violações regulatórias, equiparando o crime a qualquer
atividade ilegal(ADAMS e SERPE, 2016, p. 23).
Esses estudiosos não abordaram a questão do escopo (ou seja, quais leis são
"ambientais")porque a maior parte destas pesquisas não foi enquadrada como
criminologia verde. Contudo, dentro do reino da perspectiva legalista, a maioria das
pesquisas existentes se concentra em violações comerciais das leis de controle de
poluição(SAAD-DINIZ, 2019. p. 62).
As rígidas definições legalistas e sócio legais de crime ambiental têm sido criticadas
por não reconhecer que o sistema regulatório atual é antropocêntrico (ou seja,centrado no
ser humano, muitas vezes em detrimento dos sistemas naturais) e assumem que danos
ambientais resultam de uma falha do sistema existente e podem ser tratados modificando
o sistema(PRATA, 2019, p. 155).

Como tal, os danos ambientais que não são tratados por agências reguladoras (por
exemplo, crime ambiental do governo, automóvel individual e emissões) são ignorados.
Além disso, essas perspectivas ignoram as dimensões do poder na construção da lei.
Alguns autores argumentam que a formação da lei e da dinâmica de poder que influenciam
tais processos são aspectos críticos que precisam para ser reconhecido e
compreendido(ADAMS e SERPE, 2016, p. 28).
Finalmente, ao delinear o comportamento ilegal como único,a perspectiva legalista
assume que as causas da não conformidade ambiental são de alguma forma diferente das
causas dos danos ambientais de forma mais geral, limitando o potencial para um
conhecimento mais generalizável(SAAD-DINIZ, 2019, p. 63).
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Criminologistas verdes apontaram para definições mais amplas de crime no
ambiente da literatura de justiça. Estudiosos de justiça ambiental argumentam que um
número desproporcional de riscos ambientais está localizado em comunidades
economicamente desfavorecidas e minoritárias. Usando uma lente antropocêntrica, as
perspectivas de justiça social definem o ambiente do crime como racismo ambiental ou
classismo. Enquanto ultrapassa as principais limitações associadas à definição legal de
crime ambiental, esta definição ainda é criticada como excessivamente antropocêntrica
(LYNCH e STRETESKY, 2013, p. 222).
Perspectivas de justiça mais amplas definem o crime verde como um ato que pode
ou não violar regras existentes e regulamentos ambientais; tem dano ambiental
identificável e resultados desastrosos; e teve origem na ação humana(PRATA, 2019), p. 161.
As causas dos danos ambientais são consideradas idênticas às causas da injustiça
social. Esta perspectiva sintetiza discussões eco feministas, eco marxistas e de ecologia
social do poder, argumentando que as desigualdades de gênero, raça e classe são as
principais causas de danos aos seres humanos e o meio ambiente(ADAMS e SERPE, 2016,
p. 33).
A criminalidade está relacionada à exploração de ambos ambientes e humanos por
aqueles que controlam os meios de produção(SAAD-DINIZ, 2019, p. 62).
Como tal, a justiça social e ambiental está inextricavelmente ligada e pode ser
alcançada criando um novo padrão harmonioso de interação com a natureza. Portanto, a
remediação de danos ambientais requer uma mudança substancial para mais sistemas
políticos e econômicos igualitários que reconhecem (e dão igual consideração para) as
qualidades intrinsecamente importantes do ambiente. Finalmente, outros criminologistas
verdes oferecem definições verdes profundas ou biocêntricas de dano ambiental como
qualquer atividade humana que perturba um sistema biótico.Por exemplo, Herbig e
Joubert (2016, p. 968) definem crime de conservação como:
Qualquer ou atividade humana negligente ou manipulação que
impacta negativamente no biótico da Terra e/ou recursos naturais
abióticos, resultando em imediatamente perceptível ou indiscernível
(apenas perceptível ao longo do tempo) trauma de recurso natural
de qualquer magnitude.
Da mesma forma, White (2018, p. 233) propõe uma tipologia de primária (ou seja,
direta destruição e degradação dos recursos ambientais) e secundária (ou seja, violações
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de regras que regulam desastres ambientais) como crime ambiental. Essas perspectivas de
priorizar o valor intrínseco dos ecossistemas aos interesses humanos.
Assim, os seres humanos são causadores de danos ambientais e precisam ser
controlados. Soluções potenciais vão desde a criminalização de atividades humanas
adicionais até a erradicação. Cada perspectiva mencionada sobre o crime ambiental
oferece uma visão filosófica de única posição sobre a definição, causas subjacentes e
soluções potenciais para o problema do crime verde (LYNCH e STRETESKY, 2013, p. 228).
É importante ressaltar que essas perspectivas diversas incentivam a discussão sobre
como ir além de uma definição legalista de crime ambiental. No entanto, esses pontos de
vista têm fraquezas compartilhadas. Primeiro, a postura filosófica assumida por cada
perspectiva restringe o foco em certas causas do crime enquanto ignora outras. Lynche
Stretesky (2013, p. 234) usam uma estrutura egocêntrica para argumentar que os danos
ambientais é uma consequência da primazia da esfera econômica sobre outras estruturas
sociais.
Embora seja importante examinar como as questões de energia moldam as práticas
ambientais, a literatura existente revela outras causas de crimes ambientais, como a falta
de conhecimento da lei aplicável e percepções de que justiça e/ou intervenções
regulatórias são ilegítimas ou irracionais (PRATA, 2019, p. 162).
A ênfase no poder econômico como a causa primária do crime ambiental também
parece incapaz de explicar as descobertas de excesso de conformidade corporativa com a
legislação e regulamentação ambiental, bem como investimento sem tecnologia verde que
muitas vezes incorre em pelo menos custos de curto prazo. Fora da arena regulatória, uso
individual de automóveis e escolhas de consumo é conhecido por criar danos ambientais
significativos (SOUZA, 2015, p. 76).
Alguns discutem que essas escolhas individuais refletem a primazia do poder
econômico, como os seres humanos produzem, consumem e reproduzem-se socialmente
padronizado de maneira que são dominados por interesses corporativos globais. No
entanto, pesquisas indicam que as decisões individuais variam e são baseadas em uma
variedade de fatores. Por exemplo, o uso de transporte público varia amplamente por
cidade (BARRETO, 2009, p. 66).
Decisões para tomar transporte público versus carros pessoais dependem de fatores
como a escassez de estacionamento e fluxo de tráfego, bem como orientação de valores
sociais: indivíduos que estão mais preocupados com bem-estar coletivo tendem a usar o
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transporte público com mais frequência do que aquela mais preocupada com o bem-estar
individual (WORTLEY e MAZEROLLE, 2018, p. 110).
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Além disso, a rotina individual e o comportamento geralmente é simplesmente o
resultado do hábito. Finalmente, na vida selvagem, os estudiosos descobriram que a
vulnerabilidade das partes interessadas a perigos, como humanos - vida selvagem conflito,
influencia suas percepções de risco associado ao perigo, que, por sua vez, pode influenciar
seu comportamento de conformidade relacionado a perigos. Assim, a literatura indica uma
variedade de fatores que pedem comportamento de influência (GONZALES, 2013, p. 442).
É improvável que todas essas influências (por exemplo, orientação de
valor,percepções de vulnerabilidade) são criadas por interesses corporativos.
Minimamente, estes exemplos apontam para questões empíricas a partir das quais a teoria
pode ser testada e revisada ao invés de tomado como um dado (PRATA, 2019, p. 163).
Em segundo lugar, cada perspectiva promove uma solução particular (por exemplo,
limitar a população humana de crescimento, criminalizar comportamentos adicionais) que
podem não ser apropriados para certas situações e negligencia outras soluções que podem
ser mais adequadas(ADAMS e SERPE, 2016, p. 38).
Para exemplo, as perspectivas de justiça social implicam que uma mudança em
direção a políticas mais igualitárias sistemas é a solução ideal, ignorando o papel da
regulamentação, aplicação, educação e normas sociais (mesmo em um sistema mais
igualitário). Limitando as soluções alternativas, essas perspectivas negligenciam a opção
de múltiplas intervenções para abordar um problema particular(ALEX et al., 2014, p. 155).
1.3

A Responsabilização Pelos Crimes de Tráfico de Animais

As leis brasileiras tratam do crime de tráfico de animais como crimes relacionados
com a proteção da flora, fauna e animais doméstico. Os pressupostos de fato constituindo
crimes contra espécies protegidas, tanto animais como plantas. Tendo em como definição
apenas define as atividades caça, pesca ou marisco de espécies proibidas, mas não sua
posse nem o comércio, no que diz respeito à posse e tráfico, a infração penal é reduzida
ao mínimo de 6 meses de reclusão (art, 29, da Lei nº 9.605/1998, caput:
1. Será punido com pena de prisão de seis meses a um (1) ano ou multa e, em
qualquer caso, desqualificação especial de profissão ou ofício e desqualificação especial
para o exercício do direito de propriedade: a) caçar, pescar, adquirir, possuir ou destruir
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espécies protegidas da fauna selvagem;b) o tráfego com eles, suas partes ou derivados;
ou,c) realizar atividades que impeçam ou dificultem sua reprodução ou migração.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

2 - A mesma pena será imposta a quem, infringindo as leis ou outros desrespeitos
destruir ou alterarem gravemente o seu habitat.A pena será imposta na metade superior
se for uma questão de espécie ou subespécies listadas em perigo de extinção.
3 - Se os atos foram cometidos por negligência grosseira, será imposto pena de
prisão ou multa e, em qualquer caso, desqualificação especial para profissão ou comércio
e desqualificação limitação especial para o exercício do direito de caça ou pesca.
Assim, o art. 29 da lei nº 9.605/1998, caput: e com ele os demais artigos relacionados
com crimes contra a flora e a fauna, foram introduzidos no ordenamento jurídico brasileiro
a partir de 1965 com a edição do Código Ambiental, primeira versão.As sucessivas reformas
vêm ampliando os tipos criminosos, tendo em vista a insuficiência normativa dos
comportamentos descritos nas leis anteriores, em relação à casuística que às vezes obriga
interpretações forçadas de ofensas criminais(ALEX et al., 2014, p. 156).
No entanto, existem três aspectos que se destacam nas novas leis que vão sendo
criadas no Brasil. Em primeiro lugar, a criminalização da aquisição e destruição, além de
posse no mesmo nível que caça, pesca ou tráfico; em segundo lugar,a introdução do
controle por parte de departamentos policiais ambientais e procuradorias do meio
ambiente n Ministério Público; e em terceiro lugar,a mudança do objeto criminoso, que
passa de espécie ameaçada a espécie em extinção. Da mesma forma, a pena mínima é
aumentada de quatro para seis meses (anda muito branda) (ZIMMERMAN, 2013, p. 45).
Como pode ser visto, na mera leitura do tipo criminoso encontra-se uma chamada
regra em branco, ou seja, para a determinação da definição da infração penal, deve-se
incorporar, a ela, um elemento normativo alheio ao próprio direito penal, e que, neste caso,
é determinada por dois elementos extra penais(WORTLEY e MAZEROLLE, 2018, p. 111).
Por um lado, pela expressão contrariando as lei sou disposições de ordem geral e,
por outro lado, pela necessidade de determinar quais são as espécies de vida selvagem
protegidas.Essa é uma das críticas que vem sendo formulada pela maioria da doutrina
contra a Lei nº 9.605/1998desde a sua introdução no ordenamento jurídico
brasileiro(GONZALES, 2013, p. 443).

CONCLUSÃO
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Na última década, os criminologistas fizeram progressos consideráveis no sentido
de construir uma criminologia verde que define o crime/dano ambiental como uma área
única de estudo. Alguns deles propuseram uma estrutura de criminologia ambiental que
se baseia nos pontos fortes e aborda as limitações das perspectivas atuais.
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A estrutura da criminologia de conservação é uma primeira tentativa de construir
uma abordagem para construir conhecimento generalizável sobre crimes e riscos
ambientais usando princípios de raciocínio indutivo e através da integração de
criminologia, disciplinas de recursos naturais e ciências de risco e decisão. Essa estrutura
tem uma série de implicações para a pesquisa sobre crimes e riscos ambientais.
Assim, o tráfico de animais vem tomando proporções alarmantes. Geralmente os
criminosos aprendidos são os denominados “mulas”, ou seja, cidadãos de que transportam
os alevinos em malas preparadas. Além de transportarem animais silvestres da maneira
mais grosseira possível
Quando pegos sofrem sanções com multa, como constitutiva de uma fração
administrativa do contrabando, uma sanção que é, na maior parte dos casos, impossíveis
de executar, uma vez que os sujeitos não têm domicílio, com a qual na prática, ficam
impunes.
Outra forma mais "sofisticada" de exportação clandestina desses espécimes consiste
em sua ocultação entre mercadorias aparentes legalmente, como as exportações de outras
espécies de peixes destinadas para consumo humano ou de animais silvestres com falsas
declarações de embarques. Nestes casos, é difícil interceptar uma remessa que pode se
aproximar do valor mínimo do crime de contrabando, embora este tipo de exportação
requeira a existência de uma «organização criminosa» que, em caso de acreditação
posteriormente, permitiria a aplicação da tipologia criminosa do crime de contrabando,
com independência de valor.
O que foi exposto no artigo permite uma conclusão final á posse ou
importação/exportação de animais silvestres constitui crime ambiental no Brasil tipificado
no ordenamento jurídico brasileiro embora em alguns casos seja considerado apenas uma
infração administrativa. Diante desse paradoxo, não se pode deixar de terminar com uma
Pergunta: A legislação brasileira é adequada e razoável?
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MARIANA LEMOS PACÍFICO
RESUMO: O presente estudo visa mostrar a realidade das pessoas transgêneros no sistema
carcerário brasileiro, expor dados do sistema prisional, demonstrar as dificuldades dessas
minorias a serem inseridas de forma digna no sistema e na sociedade. Utilizando como
método artigos, livros, depoimentos de pessoas que trabalham no meio, informações
extraídas de vídeos e documentários, dados do departamento penitenciário e notícias.
Primeiramente aborda como funciona o sistema carcerário no Brasil, condições precária
das cadeias, superpopulação falta de olhar aos presos, descaso, qual a responsabilidade
do Estado para com essas pessoas, no segundo capítulo é observado desde os primórdios
da transexualidade até os dias de hoje, conceito, como a sociedade olha pra essa minoria
com desigualdade, analisar a existência de políticas públicas em prol dos transexuais,
trazendo as dificuldades que se tem de viver em um país tão desigual, o objetivo principal
deste artigo é trazer a realidade de transgêneros no sistema prisional brasileiro.
PALAVRAS-CHAVE: Sistema Prisional; Transgêneros; Sociedade.
ABSTRACT: This study aims to show the reality of transgender people in the Brazilian
prision system, expose data from the prison system, demonstrate the difficulties of these
minorities to be inserted in a dignified manner in the system and in society. Using as
method articles, books, testimonials from people who work in the field, information
extratecd from videos and documentaries, data from videos and documentaries, data from
the prision department and news. First, it discusses how the prision system works in Brazil,
precarious conditions in prisions, overcrowding, lack of attetion to prisioners, neglect, what
is the State’s responsibility towards these people. Concept, as society looks at this minority
with inequality, to analyze the existence of public policies in favor of transsexuals, bringing
the difficulties that one has to live in such na unequal country, the main objective of this
article is to bring the reality of transgender people into the Brazilian prison system.
KEYWORDS: Prision system; Transgender; Society
1.

INTRODUÇÃO

O artigo tem como objetivo, trazer à baila, um breve estudo para compreender
sobre a identidade de gênero, e sobre ela no sistema prisional do Brasil, consequentemente
na sociedade também, na qual ainda há bastante preconceito contra o povo LBTQIA+. As
inovações, a complexidade e evolução das relações sociais traz à tona o quão necessário é
discutir sobre temas que eram considerados irrelevantes, tabus ou dispensáveis para o
direito. A transexualidade é quando uma pessoa não reconhece o seu sexo biológico, que
é determinado pela particularidade de cada indivíduo, como os órgãos do seu sistema
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reprodutivo, ou seja, pessoas transexuais não se identificam com o gênero determinado
pelas características do seu nascimento diante disso claramente podemos ver que não
existem políticas públicas direcionadas a esta minoria. Nesse sentido, este trabalho
pretende expor pesquisas documentais, artigos, notícias, livros, que comprovam que
dentre os indivíduos héteros e cisgêneros, os LGBTQI + são os que mais possuem seus
direitos afetados nas cadeias brasileiras, vide as tantas peculiaridades que estes possuem
e não são atendidas.
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O sistema prisional brasileiro, constitui-se por um sistema totalmente
heteronormativo, dividido apenas entre homens e mulheres. A população LGBTQI + tem a
sensação de que suas penas aumentam enquanto ficam isolados com às condições
impostas, com a discriminação vivida dentro e fora do cárcere. Ainda sim, há um contraste
no tratamento dos homossexuais em penitenciárias femininas para com as masculinas, pois
a cultura do preconceito impera no Brasil. E tanto em um caso quanto em outro, percebese nitidamente o descaso e a omissão diante do desrespeito aos direitos que permeiam os
seres humanos.
Existe uma imensa importância em compreender a identidade de gênero, é
necessário olhar pra essas pessoas, buscar diminuir os riscos nos quais estão expostos,
visando protegê-los. É dever do Estado garantir que a ressocialização do presidiário ocorra
da melhor forma possível, assim como garantir também a segurança integridade física e
proteção a vida. Esta pesquisa é de extrema relevância social por ser pouco tratado nos
Tribunais e na mídia, ganhando uma crescente visibilidade atualmente, mas que ainda não
é o suficiente para que se resolva o problema.
2.

SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO

2.1. Origem e Breve Histórico

O contato em sociedade, levou o homem a enfrentar diversos problemas ligados
às diferenças de cada indivíduo, isso desencadeou o homem a buscar soluções para
controlar essas diferenças visando viver em harmonia, pelo fato de que começaram a surgir
condutas consideradas violentas e perigosas para a sociedade. Desse modo, surge a pena,
uma forma de punir esses tipos de comportamentos agressivos e indevidos.
Até um pouco antes do XVIII a finalidade de prisão era apenas impedir que o
acusado fugisse, os acusados eram submetidos a penas cruéis e torturas, o encarceramento
era o meio não o fim da punição. Somente após o XVIII, a ideia de prisão se reajusta com
o intuito de isolar e recuperar o infrator. De acordo com o relatório de 1831, a cadeia era
“estreita”, “imunda”, com “ar infectado”, “pestilenta”, os detentos eram “tratados com a
última desumanidade”.
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No Brasil foi a partir do século XIX que se deu início ao surgimento de prisões com
celas individuais e oficinas de trabalho. O Código Penal de 1890 possibilitou o
estabelecimento de novas modalidades de prisão, considerando que não mais haveria
perpétuas ou coletivas, limitando-se às penas restritivas de liberdade individual, com
penalidade máxima de trinta anos, bem como prisão celular, reclusão, prisão com trabalho
obrigatório e prisão disciplinar.
2.2. Cárcere Atualmente
O sistema carcerário nos dias de hoje é conhecido por sua superlotação, o número
de detentos é maior que o número de vagas, o Brasil é o terceiro país no mundo com a
maior população carcerária, ficando atrás apenas de Estados Unidos e China, de acordo
com os dados do Departamento Penitenciário Nacional, o país computa 773.151 presos. A
taxa de superlotação carcerária é de 166% conforme dados do estudo “Sistema Nacional
Prisional em números” publicado em 2019.
Levando em consideração todos os dados expostos, fica nítido a falta de cuidado
do Estado com o preso, não garantem a integridade física deles, um dos principais
objetivos do sistema prisional era de resguardar o preso e fazer a sua ressocialização para
que este consiga se inserir na sociedade, o que se pode ver não ocorre. Alguns detentos
se veem na posição de ter que se aliar a facções criminosas, evoluindo pra terem redes de
advogados, formas de financiamento, armas sob o poder deles, assim engrandecem o
crime afetando toda a sociedade. As causas estão ligadas a falta de estrutura, falta de
investimento, não oferecem uma condição digna, saúde e trabalho, higiene, alimentação,
são extremamente escassos, o Estado é incapaz de ressocializar um detento.
No Brasil, existem 215.255 presos provisórios, são indivíduos que estão presos sem
ter recebido uma sentença de primeiro grau. De acordo com o Conselho Nacional de
Justiça esses detentos passam mais de 180 dias presos antes de receber uma sentença,
segundo o Instituto de Defesa de Direito de Defesa, apontam que essas prisões são
dominantemente destinadas a jovens, negros e pobres, com baixa escolaridade e
desempregados ou com empregos precários.
De acordo com o artigo 5º, XLIX, da Constituição Federal, “é assegurado aos presos
o respeito à integridade física e moral” a escancarada superpopulação das prisões, só
elucida como não está sendo seguida corretamente a lei. Como há de se falar em
ressocialização tendo celas imundas e insalubres, disseminação de doença
infectocontagiosas, comida inservível, falta de água potável, produtos para higiene,
assistência judiciária, saúde, educação, trabalho entre outros se encontram em condições
precárias e desumanas, obviamente que essa questão recai sobre a saúde mental, física e
moral dos presos.
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Na questão da saúde pública, segundo um estudo feito pelo Censo Penitenciário
Nacional, realizado em 2007, que 20% da população carcerária é portadora do vírus HIV,
devido a condições precárias, falta de atendimento adequado, além do uso de drogas e
relações sexuais sem preservativos. De acordo com o Ministério da Saúde, as principais
doenças existentes nos presídios são: Hepatite, tuberculose, dermatose, DST’s,
consequência das condições em que vivem.
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Outro ponto a ser observado, é o da ressocialização, 82% dos presos no Brasil não
trabalham, com tempo de sobra nas penitenciárias, os presídios se tornam de fato escolas
do crime para os detentos, os mesmos conseguem comandar crimes de dentro e fora da
cadeia, por meio de agentes corruptos que fornecem celulares a eles em troca de favores
sexuais ou mesmo dinheiro.
O poder público é omisso em praticamente todas às vezes, seguindo essa mesma
linha a maioria da população comovida pela mídia e pela sensação de insegurança,
acompanham o discurso de que pessoas que cometem crimes não tem direitos e por isso
devem sofrer, esse tipo de pensamento acaba fortificando a crueldade do sistema e
tomando como justificativa o descumprimento da lei que assegura ao preso um tratamento
digno.
2.3. Possíveis Soluções
Diminuir o número de presos provisórios, cerca de 41% da população dos mais de
700 mil presos no Brasil estão presos sem ao menos terem sido julgados, por terem
cometido crimes sem gravidade. Devido a superlotação, a diminuição desses detentos
poderia esvaziar mais as cadeias. Outra causa seriam as penas alternativas para quem
comete crimes menos graves sem perigo para a sociedade.
Temos também o aumento de 348%, após a Lei de Drogas de 2006. Investir em
educação e trabalho para os presos, no Brasil apenas 11% participam de atividades
educacionais e 25% de algum tipo de trabalho externo ou interno. Ter um sistema de saúde
que seja eficiente, suprimentos que são de necessidade de higiene pessoal. Reformar os
presídios também é algo imprescindível, tendo em vista a falta de estrutura, é necessário
para uma melhor eficiência das cadeias. E por fim, separa-los, evitando assim o contato
entre presos primários de presos veteranos.
3.

IDENTIDADE DE GÊNERO

Conceito de transexualidade

A transexualidade revela-se presente na sociedade desde a antiguidade, sendo um
de seus primeiros registros datados da época da Grécia antiga. Sua trajetória acompanha
a evolução da história humana até o presente momento, passando pela Roma antiga,
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renascença francesa, tribos nativas da américa do norte e do sul, mediterrâneo antigo, no
continente asiático, Oceania e África. Ainda que existam transgêneros em diversas culturas,
em diferentes partes do mundo e em épocas históricas diferentes, sua análise clínica por
uma área da medicina requereu tempo. Este panorama se dá apenas depois da Segunda
Guerra Mundial, após inúmeros avanços em cirurgias reconstrutivas e referentes ao
hermafroditismo.
Segundo Euclides Cabral, quando tratamos de transexualidade, estamos falando
de uma questão de identidade. Não é uma doença mental, não é uma perversão sexual,
nem é uma doença debilitante ou contagiosa. Não tem nada a ver com orientação sexual,
como geralmente se pensa, não é uma escolha, e muito menos um capricho. Parte das
pessoas transexuais reconhece essa condição desde pequenas, outras tardiamente, pelas
mais diferentes razões, em especial as sociais, como a repressão.
No momento em que nascemos, o sexo é determinado por características
anatômicas, o indivíduo é registrado como pertencente a um ou outro sexo, apenas pela
genitália exterior. No entanto, a caracterização de gênero não ocorre inteiramente de
aspectos anatômicos, não podendo mais considerar o conceito de sexo fora de uma
avaliação de fatores, psicológicos, sociais, genéticos e somáticos.
Talvez a coincidência entre o comportamento sexual aparente e o comportamento
psicológico possa causar alguns problemas. Além de graves conflitos pessoais, também
terá um impacto nas áreas médica e jurídica, porque as pessoas trans sentirão que há um
problema com sua biologia. Embora uma pessoa transgênero combine todas as
características físicas de um sexo em seu corpo, sua mente é irresistivelmente inclinada
para o sexo oposto. Embora seja biologicamente normal, mostra uma grave inconsistência
com o sexo anatômico e um forte desejo de mudá-lo.
Diante dessa realidade, esse padrão que foge do comportamento aceito pela
sociedade, precisa cada vez mais ser questionar e tentar chegar a uma solução. Ao Poder
Judiciário cabe lutar para que situações contra aos transexuais e sua identidade de gênero
sejam cada vez mais raras perante o seio judiciário, e que a tal população marginalizada
tenha acesso a seus direitos de forma pacífica e facilitada, auxiliando esses cidadãos no
exercício pleno de sua cidadania.
No cenário brasileiro é habitual, que pessoas trans sejam afastadas do mercado de
trabalho, excluídas do espaço escolar desde o início e muitas expulsas de casa ainda na
infância. Muitas não possuem nem documentos de registros e são enterradas como
indigentes, o que mostra o desrespeito a essa população até na hora da morte.
Uma avaliação feita pela Antra - Associação Nacional de Travestis e Transexuais,
no ano de 2017, afirma que cerca de 90% das pessoas trans recorrem a prostituição em
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algum momento da vida pelos mais diversos fatores de dificuldades, seja emocional,
econômica, entre outras, evidenciando que não se trata de uma escolha, mas uma falta
dela, um instinto de sobrevivência. Isso reflete o paradigma estipulado pela atividade: os
preconceitos e os receios condicionam apenas a prostituição como forma de sustento. A
atividade é a única predisposta a admitir a sociedade trans, porém minimamente
compensada.
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Perante a este triste cenário de invisibilidade, violência e descaso é que estão
inseridas a população trans. A situação nacional revela fragilidades nas políticas sociais e
criminais no que compete a redução das desigualdades e ao fortalecimento da cidadania
dos mesmos.
TRANSGÊNEROS NAS PRISÕES BRASILEIRAS
Como já foi exposto acima, sabe-se que o sistema penitenciário brasileiro se
encontra em crise, a precariedade e as condições subumanas que os apenados vivem hoje,
são com atos de violências, tratamento desumano e de forma cruel. Com tal falência, esse
sistema tornou-se depósito humano, onde a superlotação dentre outros problemas
crônicos, acarretam várias consequências penais entre os apenados, principalmente aos
LGBT, em especial aos transexuais.
A decadência do nosso sistema prisional tem sido exposta, acertadamente, como
uma das maiores mazelas do modelo repressivo brasileiro, que, hipocritamente, envia
condenados para penitenciárias, com a finalidade de reabilitá-lo ao convívio social, mas já
sabendo que, ao retornar à sociedade, esse indivíduo estará mais despreparado,
desambientado, insensível e, provavelmente, com maior desenvoltura para a prática de
outros crimes, até mais violentos em relação ao que o conduziu ao cárcere.
O cenário atual brasileiro segundo o Departamento Penitenciário Nacional
(DEPEN), o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, e dentro desse
ambiente, por si só hostil, os presos transexuais levam uma vida de difícil convivência. Com
desrespeito de sua identidade de gênero, violência e agressão sexual, a população
transexual apenada é apresentada como invisível, não só frente às instituições brasileiras,
mas também no direito penal como um todo.
O sistema penal não atua de forma homogênea. Ressalta, aqui, a existência de
sistemas penais subterrâneos. Estes sistemas consistem nos espaços em que “todas as
agências executivas exercem um poder punitivo paralelo, independentemente das linhas
institucionais programadas”, e é nestes espaços, à margem da legalidade, que as agências
do sistema penal exercem a grande força de seu poder conformador.
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A pessoa transexual como qualquer outra está sujeita a cometer contravenções
penais e sofrer as consequências dos seus atos, como explicitado na Constituição da
República Federativa do Brasil, no seu Art. 5º, XLVIII e XLVIX, caso este fato ocorra a pena
deverá ser.
A transexualidade revela-se presente na sociedade desde a antiguidade, sendo um
de seus primeiros registros datados da época da Grécia antiga. Sua trajetória acompanha
a evolução da história humana até o presente momento, passando pela Roma antiga,
renascença francesa, tribos nativas da américa do norte e do sul, mediterrâneo antigo, no
continente asiático, Oceania e África.
Ainda que existam transgêneros em diversas culturas, em diferentes partes do
mundo e em épocas históricas diferentes, sua análise clínica por uma área da medicina
requereu tempo. Este panorama se dá apenas depois da Segunda Guerra Mundial, após
inúmeros avanços em cirurgias reconstrutivas e referentes ao hermafroditismo.
Segundo Euclides Cabral, quando tratamos de transexualidade, estamos falando
de uma questão de identidade. Não é uma doença mental, não é uma perversão sexual,
nem é uma doença debilitante ou contagiosa. Não tem nada a ver com orientação sexual,
como geralmente se pensa, não é uma escolha, e nem um capricho. Parte das pessoas
transexuais reconhece essa condição desde pequenas, outras tardiamente, pelas mais
diferentes razões, em especial as sociais, como a repressão.
No momento em que nascemos, o sexo é determinado por características
anatômicas, o indivíduo é registrado como pertencente a um ou outro sexo, apenas pela
genitália exterior. No entanto, a caracterização de gênero não ocorre inteiramente de
aspectos anatômicos, não podendo mais considerar o conceito de sexo fora de uma
avaliação de fatores, psicológicos, sociais, genéticos e somáticos.

Talvez a coincidência entre o comportamento sexual aparente e o comportamento
psicológico possa causar alguns problemas. Além de graves conflitos pessoais, também
terá um impacto nas áreas médica e jurídica, porque as pessoas trans sentirão que há um
problema com sua biologia. Embora uma pessoa transgênero combine todas as
características físicas de um sexo em seu corpo, sua mente é irresistivelmente inclinada
para o sexo oposto. Embora seja biologicamente normal, mostra uma grave inconsistência
com o sexo anatômico e um forte desejo de mudá-lo.
Diante dessa realidade, esse padrão que foge do comportamento aceito pela
sociedade, precisa cada vez mais ser questionar e tentar chegar a uma solução. Ao Poder
Judiciário cabe lutar para que situações contra aos transexuais e sua identidade de gênero
sejam cada vez mais raras perante o seio judiciário, e que a tal população marginalizada
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tenha acesso a seus direitos de forma pacífica e facilitada, auxiliando esses cidadãos no
exercício pleno de sua cidadania.
No cenário brasileiro é habitual, que pessoas trans sejam afastadas do mercado de
trabalho, excluídas do espaço escolar desde o início e muitas expulsas de casa ainda na
infância. Muitas não possuem nem documentos de registros e são enterradas como
indigentes, o que mostra o desrespeito a essa população até na hora da morte.
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Uma avaliação feita pela Antra - Associação Nacional de Travestis e Transexuais
(2017) afirma que cerca de 90% das pessoas trans recorrem a prostituição em algum
momento da vida pelos mais diversos fatores de dificuldades, seja emocional, econômica,
entre outras, evidenciando que não se trata de uma escolha, mas uma falta dela, um
instinto de sobrevivência. Isso reflete o paradigma estipulado pela atividade: os
preconceitos e os receios condicionam apenas a prostituição como forma de sustento. A
atividade é a única predisposta a admitir a sociedade trans, porém minimamente
compensada.
Perante a este triste cenário de invisibilidade, violência e descaso é que estão
inseridas a população trans. A situação nacional revela fragilidades nas políticas sociais e
criminais no que compete a redução das desigualdades e ao fortalecimento da cidadania
dos mesmos.
Inicialmente, é evidente saber que o sistema penitenciário brasileiro se encontra
em crise. Presídio como o Central de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a precariedade e
as condições subumanas que os apenados vivem hoje, são com atos de violências,
tratamento desumano e de forma cruel. Com tal falência, esse sistema tornou-se depósito
humano, onde a superlotação dentre outros problemas crônicos, acarretam várias
consequências penais entre os apenados, principalmente aos LGBT, em especial aos
transexuais.
A decadência do nosso sistema prisional tem sido exposta, acertadamente, como
uma das maiores mazelas do modelo repressivo brasileiro, que, hipocritamente, envia
condenados para penitenciárias, com a finalidade de reabilitá-lo ao convívio social, mas já
sabendo que, ao retornar à sociedade, esse indivíduo estará mais despreparado,
desambientado, insensível e, provavelmente, com maior desenvoltura para a prática de
outros crimes, até mais violentos em relação ao que o conduziu ao cárcere.
O cenário atual brasileiro segundo o Departamento Penitenciário Nacional
(DEPEN), o Brasil possui a terceira maior população carcerária do mundo, e dentro desse
ambiente, por si só hostil, os presos transexuais levam uma vida de difícil convivência. Com
desrespeito de sua identidade de gênero, violência e agressão sexual, a população
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transexual apenada é apresentada como invisível, não só frente às instituições brasileiras,
mas também no direito penal como um todo.
O sistema penal não atua de forma homogênea. Ressalta, aqui, a existência de
sistemas penais subterrâneos. Estes sistemas consistem nos espaços em que “todas as
agências executivas exercem um poder punitivo paralelo, independentemente das linhas
institucionais programadas”, e é nestes espaços, à margem da legalidade, que as agências
do sistema penal exercem a grande força de seu poder conformador.
A pessoa transexual como qualquer outra está sujeita a cometer contravenções
penais e sofrer as consequências dos seus atos, como explicitado na Constituição da
República Federativa do Brasil, no seu Art. 5º, XLVIII e XLVIX, caso este fato ocorra a pena
deverá ser cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito,
a idade e o sexo do apenado, além deste ter assegurado o respeito à integridade física e
moral, mas como isso se procede no caso de transexuais já que a justiça não tem pacificado
o entendimento sobre identidade de gênero, em se procedendo um entendimento
abrangente sobre o princípio da autodeterminação dos povos constante na nossa
Constituição, as pessoas transexuais MtF (Male to Female) deveriam ser encaminhadas a
presídios femininos, o que não ocorre, apesar disso caso seja aplicado este entendimento
no caso de transexuais FtM (Female to Male) isso acabaria acarretando mais problemas
para estes.
Essa problemática demonstra claramente a necessidade de estudos no trato de
pessoas trans e o seu difícil enquadramento no sistema penitenciário brasileiro, binário,
que desconsidera na prática a dignidade humana e em especial desse grupo de pessoas
principalmente no ignorar sua identidade de gênero, encarcerando-os, normalmente e
independentemente de critérios próprios.
Segundo o relatório elaborado pelo Centro para o Progresso Americano, uma
pessoa transexual ou travesti tem 15 vezes mais chances de sofrer violência sexual dentro
do cárcere do que uma pessoa heterossexual e/ou cisgênera (pessoas cujo gênero é o
mesmo que o designado em seu nascimento). O dado mostra como o cárcere é uma
instituição violadora de direitos e tende a acentuar a situação de vulnerabilidade das
pessoas. Muitas vezes, a falta de compreensão da sociedade acerca desse assunto gera
preconceito e desrespeito e na prisão não é muito diferente.
Conforme o entendimento de Baratta (2002), sob essa perspectiva legal, não há
determinação da norma infraconstitucional para a consagração de alas específicas para as
minorias transexuais no sistema penitenciário, ou seja, a legislação penal e as prisões são
reprodutoras dos valores da cultura burguesa de exclusão social sob o amparo do poder
disciplinar.
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Drauzio Varella, em seu amplo estudo em penitenciárias, comprovou que ao longo
do tempo foram possibilitadas visitas íntimas também ao grupo trans, todavia, continua
sendo uma verdadeira agressão física a essas pessoas, pois não são dadas, pelo Estado, as
condições adequadas para as relações sexuais, propiciando potencialmente a propagação
de doenças sexualmente transmitidas.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Em 2019, no estudo em um dos presídios de São Paulo, o Dr. Varella identificou
que entre os transexuais que estão presos a mais de 6 anos, 100% deles eram portadores
do vírus da AIDS, devendo ser um índice a alarmar as autoridades, porém, não é como foi
recepcionado. Verifica-se que existem inúmeros problemas que a comunidade LGBTQI+
possui nos presídios brasileiros, como a falta de acompanhamento médico e psicológico,
impossibilidade de recursos para cirurgias de mudança de sexo, poucas alas especiais e
pouca ou ausência de acesso ao tratamento de hormônio, além da não utilização,
desrespeito, do nome social do agente trans.
Neste sentido, é importante questionar o papel do Estado que propõe muito
pouco em relação às políticas públicas, principalmente aos LGBT. Um exemplo é a
Resolução Conjunta CNPCP/CNCD n° 1 que na teoria, representa um grande avanço na
política penitenciária para essa população, mas que em termos práticos, não tem sido
aplicada efetivamente.
Os travestis, homossexuais e transexuais nos estabelecimentos prisionais sofrem
muito preconceito, principalmente por parte dos outros detentos. A ONG Transgender
Europe, em novembro de 2016, publicou o artigo “Transgender Europe’s Trans Murder
Monitoring Project” no qual mostra o Brasil no topo do ranking de países com mais
registros de homicídios de pessoas transgêneros, com 802 mortes entre os anos de 2008
a 2016.
Em suma, de acordo com Mello, a Resolução Conjunta nº 1 do Conselho Nacional
de Combate à Discriminação, em seu art. 4º define que as pessoas transexuais devem ser
separadas e levadas as unidades penitenciárias de acordo com o gênero identifica-se,
feminino e masculino. Também é assegurada por essa resolução o tratamento igualitário
entre as mulheres cisgêneros e trans em privação da liberdade.
A dificuldade maior, contudo, reside na definição das situações de igualdade e
desigualdade. É necessário o devido cuidado para, quando da utilização do princípio da
isonomia como diretriz interpretativa no ordenamento jurídico, não incorrer em
discriminações indiretas, mostrando a complexidade e dificuldade do tema.
Sendo assim, a materialidade dos direitos humanos somente ocorre a partir não apenas de
uma análise limitada de direitos, mas, essencialmente, de uma avaliação ampla de normas
e princípios legais que possam balizar a preservação objetiva de todos os direitos
443

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

fundamentais. A finalidade dos direitos humanos dos apenados deve englobar um caráter
protetivo singular, voltado para a dignidade da pessoa humana de cada indivíduo e de
toda a população carcerária.
A Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo divulgou um
levantamento inédito que mostra que 5.680 pessoas presas no estado se declaram LGBTs
e 869 pessoas se declararam transgêneras. Dos que se declararam travestis e mulheres
trans, 78% disseram que preferiam ficar em unidade prisional masculina. Entre os homens
trans, 82% falaram que desejavam continuar em unidades femininas.
Para o diretor do Centro de Políticas Específicas da Coordenadoria de Reintegração Social e
Cidadania, Charles Bordin, a preferência se deve ao fato de que às vezes casais são
formados nas unidades e vínculos afetivos são criados.
4.

CONCLUSÃO

Este presente artigo trouxe como objetivo demonstrar a ineficácia de legislações
existentes, o sistema prisional em si já é bastante falho, pra sociedade e pro Estado pessoas
que vão presas não merecem ter dignidade, direitos, muito menos uma possível
ressocialização, pior ainda se uma dessas pessoas forem LGBTQI+.
Tendo em vista a evolução do tema, cada vez mais tomando espaço, mas ainda sim
sendo alvo de extremo preconceito por parte de uma sociedade intolerante, devemos dar
voz as essas pessoas, um mínimo de dignidade que um ser humano deve ter. Uma das
maiores lutas de pessoas trans, é para que sejam respeitadas por suas identidades de
gêneros, seu nome social e para serem tratados de acordo com o seu gênero, encontram
tanta dificuldade pra viver, por serem apenas quem elas que identificam e são.
É necessário cessar a violência dessas pessoas expostas, que necessitam de uma
estrutura justa e de igualdade na medida de suas diferenças, para que, ao viverem privados
de liberdade, possam viver dignamente necessitam de maior estrutura em relação aos
demais para que possam viver privados de liberdade de maneira digna e respeitosa. Diante
dessa problemática, assim como da necessidade de se sugerir uma reformulação deste
sistema, a bem de estabelecer outros critérios que fujam da excessiva subjetividade.
A defensoria pública do Estado do Rio de Janeiro tem trabalhado para criar soluções
de melhoria na defesa da população LGBTQI+, como criar cartilhas de boas práticas de
convivência no sistema prisional, abordando de uma forma simples sobre a sociedade
LGBTQI+, bem como importância da resolução 558/15 da SEAP, e como a população deve
ser protegida, quais são seus direitos assegurados, orientam também como os funcionários
dos presídios devem respeitar a referida população.
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Por fim, além de políticas públicas, é necessário criar leis normativas que de fato
resguardem esses direitos, e causem punições a quem descumpri-las, para assim poder
garantir de forma adequada os direitos fundamentais que estão expressamente expostos
na Constituição Federal Brasileira.
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LAICIDADE NO BRASIL, DIREITO À CRENÇA E À LIBERDADE RELIGIOSA: A
(IN)CONSTITUCIONALIDADE DO USO DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS NOS ESPAÇOS
PÚBLICOS À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DE 1988
ALEXANDRE
SANTOS
JAPIASSÚ:
Graduando do curso de Direito do Centro
Universitário Católica do Tocantins –
UniCatólica
FÁBIO BARBOSA CHAVES39
(orientador)
RESUMO: É certo que a separação entre o Estado e a Igreja é uma das mais valorosas
conquistas democráticas. A ainda jovem democracia brasileira vê as raízes desse
afastamento institucional apenas a partir do ano de 1889, após a Proclamação da
República, quando a hegemonia da Igreja Católica iniciou o seu declínio em território
nacional. Apesar desses passos rumo à construção de um Estado Democrático de Direito
que garanta, de maneira igualitária, a liberdade religiosa para os seus cidadãos, um outro
grupo religioso busca ocupar o espaço outrora ocupado pela Igreja Católica: os
evangélicos. Diante desse quadro, e considerando as influências de ambos os grupos
religiosos na construção dos Textos Constitucionais ao longo da história do país, observouse o conflito decorrente das disputas por poder econômico e político, bem como os seus
reflexos institucionais. Um destes reflexos, evidentemente, é a naturalização da utilização
dos crucifixos em instituições públicas. Sob o prisma da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, é vedada a manifestação de predileção por qualquer religião
por parte do Estado. A partir do contexto estabelecido, estabeleceu-se como objetivo geral
refletir acerca da inconstitucionalidade da presença de crucifixos nas instituições públicas
sob a perspectiva da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Para isso,
realizou-se uma pesquisa cuja metodologia foi a revisão bibliográfica de abordagem
qualitativa que conceituou os principais termos relacionados ao tema delimitado, trouxe
as constituições brasileiras a fim de observar as influências religiosas em sua construção e
dissertou sobre a laicidade estatal.
Palavras-chave: Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Crucifixos. Estado
Democrático de Direito. Laicidade.
ABSTRACT: It is certain that the separation between the State and the Church is one of the
most valuable democratic conquests. The still young Brazilian democracy sees the roots of
39 Doutor em Direito Privado pela PUC/MINAS. Mestre em Direito, Relações Internacionais e Políticas
Públicas pela PUC/GOIÁS. Professor Centro Universitário Católica do Tocantins.
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this institutional separation only from the year 1889, after the Proclamation of the Republic,
when the hegemony of the Catholic Church began its decline in the national territory.
Despite these steps towards the construction of a Democratic State of Law that guarantees,
in an egalitarian way, religious freedom for its citizens, another religious group seeks to
occupy the space once occupied by the Catholic Church: the evangelicals. Against this
background, and considering the influences of both religious groups in the construction of
the Constitutional Texts throughout the history of the country, the conflict arising from the
disputes for economic and political power, as well as its institutional reflections, was
observed. One of these consequences, evidently, is the naturalization of the use of
crucifixes in public institutions. Under the prism of the 1988 Constitution of the Federative
Republic of Brazil, the manifestation of predilection for any religion by the State is
forbidden. From the established context, the general objective was to reflect on the
unconstitutionality of the presence of crucifixes in public institutions from the perspective
of the Federal Constitution of 1988. For this, a research was conducted whose methodology
was the bibliographic review of qualitative approach that conceptualized the main terms
related to the delimited theme, brought the Brazilian constitutions in order to observe the
religious influences in their construction and dissertated on the state laicity.
Key Words: Federal Constitution of 1988; Crucifixes; Democratic State of Law; Secularism.
INTRODUÇÃO
A presença de símbolos religiosos cristãos em espaços públicos tais quais escolas,
parlamentos e tribunais é um frequente tópico de discussões acerca da laicidade ante a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. É certo que a liberdade religiosa
individual está sob proteção do Texto Constitucional, todavia questiona-se a razoabilidade
na manutenção destes símbolos nas instituições públicas e, em especial, o seu significado
quando utilizados pelo Estado.
Não se deve ignorar que o Brasil, herdeiro de uma forte herança cristã advinda da
colonização portuguesa, estabeleceu as suas bases religiosas em comunhão com as forças
estatais. As constituições brasileiras, bem como a formação do Estado laico brasileiro em
si, sofreram influências religiosas do catolicismo e, mais especificamente após a
redemocratização, do pentecostalismo. Somado a isso, mais recentemente observa-se a
multiplicação da instrumentalização política do segundo por meio do aparelho estatal.
A partir desses pressupostos, a presente pesquisa tem como objeto de estudo a
presença desses símbolos religiosos, em espaços públicos no Brasil, com ênfase na
interpretação constitucional, no campo dos direitos fundamentais onde se encontram
estabelecido os direitos pertinentes a religião e ao princípio da laicidade, dessa
manifestação estatal. Neste diapasão, questiona-se sob o prisma da Constituição da
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República Federativa do Brasil de 1988, há razoabilidade da manutenção do crucifixo nas
instituições Públicas?
A fim de responder a questão acima, delimitou-se como hipótese que a presença
deste símbolo, por sua representação enquanto artefato religioso acima de quaisquer
questões estéticas, fere o princípio da laicidade estatal. Definiu-se portanto, como objetivo
geral, refletir sobre a permanência do crucifixo nestes espaços em um diálogo que
considera a Constituição de 1988 e os teóricos da área. Para atingir este objetivo, três
objetivos específicos foram delimitados: realizar um breve levantamento dos conceitos que
permeiam a temática central desta pesquisa, compreender as influências religiosas nos
Textos Constitucionais, averiguar em que medida a participação das instituições religiosas
no âmbito político impede a correta execução da laicidade estatal.
Empregou-se a metodologia da pesquisa bibliográfica com abordagem qualitativa
devido à compreensão de que somente a partir de uma válida fundamentação teórica há
a possibilidade de refletir sobre o tema escolhido, proporcionando base sólida para esta
relevante discussão.
Esta pesquisa foi dividida em três capítulos. No capítulo um, discorrer-se-á sobre
os conceitos de laicidade, Estado laico e secularização. Por conceber a diferenciação desses
termos – indissociáveis – como fator determinante para a real apreensão do tema objeto
de estudo, este capítulo servirá como uma introdução ao tema de acordo com autores tais
quais Mariano (2011), Nogueira e Nogueira (2018), Zylbersztajn (2012) e Gabatz (2019).
Optou-se por subdividir o segundo capítulo em dois tópicos. No primeiro,
denominado “A formação constitucional brasileira e o catolicismo: demarcações e
influências sócio-históricas entre o final do Império e a Ditadura Militar”, observar-se-á a
influência da religião católica na formação do que viria a se tornar o Estado brasileiro. Um
caminho que é iniciado, ainda que discretamente, na colonização portuguesa, e finda nos
anos finais do regime militar iniciado com o golpe militar do ano de 1964, intenta colaborar
no entendimento do entrecruzamento do catolicismo com os Textos Constitucionais entre
os anos de 1824 e 1967. O segundo tópico, “A nova República: a Assembleia Nacional
Constituinte de 1986 e o avanço neopentecostal nas legislaturas”, explora a ascensão da
influência neopentecostal no âmbito político-partidário brasileiro no período da
redemocratização, bem como na construção da Constituição de 1988, estendendo-se até
o período atual.
Por fim, o capítulo terceiro realizará algumas considerações, pautadas em teóricos
renomados na área, acerca da (in)constitucionalidade da manutenção dos símbolos
religiosos nas instituições públicas. As reflexões neste capítulo final servirão para melhor
absorver os preceitos constitucionais que determinam a liberdade religiosa, a cidadania e
a laicidade do Estado.
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Espera-se que esta pesquisa possa colaborar tanto para a comunidade científica
quanto para a sociedade e as instituições públicas brasileiras, a fim de proteger a laicidade
estatal, a liberdade religiosa, a igualdade e o Estado Democrático de Direito.
1 ESTADO LAICO: CONCEITUAÇÕES PERTINENTES
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Foi apenas no século XIII que o termo laico foi associado a ação estatal. Tomás de
Aquino foi um dos grandes pensadores propositores da integração entre ambos os
conceitos, afirmando que cabe ao Estado assegurar o bem-estar da população e, à Igreja,
os acontecimentos sobrenaturais (AQUINO, 1988). Não haveria espaço, de acordo com
Aquino, para qualquer forma de subordinação do Estado para com a Igreja com exceção
daquilo que fosse exclusivamente da ordem sobrenatural das coisas. O que propunha
Aquino era uma harmonia esclarecedora: o Estado e a Igreja devem coexistir sem, todavia,
entrelaçar as suas finalidades e funções.
Mais de dois séculos separam os pensamentos de São Tomás de Aquino e o
Renascimento e o Iluminismo, quando as ideias acerca da formação de um Estado Laico se
fortaleceram. A França do século XIX estabeleceu as bases republicanas para a
promulgação da Lei de Separação ainda na primeira década do século XX, quando houve
a total separação entre o Estado e a Igreja no país (MACHADO, 1996).
A laicidade, para Mariano (2011, p. 244) “recobre especificamente à regulação
política, jurídica e institucional das relações entre religião e política, igreja e Estado em
contextos pluralistas” enquanto Nogueira e Nogueira (2018, p. 51) a definem como a
“neutralidade estatal em assuntos religiosos”. Por sua vez, a secularização refere-se aos
processos socioculturais – e as instituições públicas do âmbito político e jurídico – onde
presenciam-se a minimização da influência religiosa. Casanova (1994 apud Mariano, 2011,
p. 244) afirma, sobre a Teoria da Secularização, que:
[…] o que usualmente passa por uma singular teoria da secularização
é composta realmente de três proposições diferentes, irregulares e
não integradas: secularização como diferenciação de esferas
seculares das instituições e normas religiosas, secularização como
declínio das crenças e práticas religiosas e secularização como
marginalização da religião para a esfera privada.
Ainda no que diz respeito à secularização, Mariano (2011, p. 245) recorre a Weber,
“o mentor da noção de diferenciação entre esferas culturais, institucionais e normativas na
modernidade, noção fulcral do conceito de secularização”, para tecer comentários que
entrelacem a autonomia do Direito e das instituições jurídicas com a execução de um
Estado moderno cujas bases estejam focalizadas na racionalidade: preceito vital para a
democracia.
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O que propõe Zylbersztajn (2012) é a diferenciação entre a laicidade e o laicismo
ao considerar que o primeiro é pertinente à imparcialidade estatal no que diz respeito aos
diversos fenômenos religiosos ou de religiosidade, ao passo que o segundo concerne a
inteira rejeição das expressões religiosas além do âmbito privado. Evidentemente, o
segundo conceito traz um caráter antidemocrático para a discussão aqui levantada e, nesse
sentido, é cabível indicar a sua exclusão no campo reflexivo que objetiva-se nesse
referencial teórico.
As diferenciações de Gabatz (2019), por sua vez, são entre os Estados baseados na
religião e os Estados com base na laicidade. O autor, que tem as suas construções teóricas
embasadas na Teologia, na Sociologia e na Filosofia, dialoga com as explanações sobre o
totalitarismo de Hannah Arendt para explicitar que um Estado que age a partir de uma
perspectiva laica requer uma sociedade cujas relações humanas sejam alicerçadas no
respeito pelo próximo, na alteridade e na igualdade. O autor reafirma a tese de São Tomás
de Aquino40 pois assimila que, quando há a integração público-privada que constitui um
Estado religioso, o apelo ao sobrenatural é basilar e, para além, restrito a um determinado
grupo social privilegiado.
Lafer (2009) estipula o Estado Laico como aquele que proíbe qualquer aliança entre
o Estado e a Igreja. A problemática que se gera, sob esse aspecto, é que ao passo que uma
religião sobreponha-se a outra, a prerrogativa da exclusão ocorre. Arrisca-se, em vista
disso, a unidade essencial do Estado Democrático de Direito: o exercício cidadão igualitário
para todos. Para Nogueira e Nogueira (2018, p. 51) “Estado laico é aquele que se mantém
neutro/afastado/apartado da esfera religiosa e seus debates”.
É inegável que as religiões influenciem os seus seguidores – ou adeptos –
exercendo poder em suas escolhas individuais. As lideranças religiosas são, com efeito,
igualmente lideranças políticas nos âmbitos religioso ou comunitário onde determinada
instituição está estabelecida. “A existência de um poder religioso sobre os indivíduos”
(GABATZ, 2019, p. 13) pode se dar de duas maneiras principais: a ordenação direta entre a
instituição religiosa e o indivíduo, e “sob a égide de um Estado mediando relações entre a
religião e os seus cidadãos e cidadãs” (GABATZ, 2019, p. 13).
No primeiro caso, diz Gabatz (2019), cada grupo religioso intenta promover os seus
próprios interesses. No segundo caso, o Estado elege os interesses religiosos de certo
grupo para priorizar, e o seu resultado prático é a tomada de decisões – bem como a
implementação de instrumentos legais – cujos critérios determinantes são a religiosidade.
2 O ESTADO LAICO BRASILEIRO
40

Que veremos mais à frente.
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Optou-se por subdividir o presente capítulo em dois tópicos, a fim de elaborar
uma fundamentação coerente que possibilite compreender as influências religiosas na
história das constituições brasileiras bem como os seus desdobramentos.
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No primeiro subtópico, denominado “A formação constitucional brasileira e o
catolicismo: demarcações e influências sociohistóricas entre o final do Império e a Ditadura
Militar”, observar-se-á a influência da religião católica na formação do que viria a se tornar
o Estado brasileiro. Um caminho que é iniciado, ainda que discretamente, na colonização
portuguesa, e finda nos anos finais do regime militar iniciado com o golpe militar do ano
de 1964, intenta colaborar no entendimento do entrecruzamento do catolicismo com os
Textos Constitucionais entre os anos de 1824 e 1967.
O segundo tópico, “A nova República: a Assembleia Nacional Constituinte de 1986
e o avanço neopentecostal nas legislaturas”, explora a ascensão da influência
neopentecostal no âmbito político-partidário brasileiro no período da redemocratização,
bem como na construção da Constituição de 1988, estendendo-se até o período atual.
2.1 A formação constitucional brasileira e o catolicismo: demarcações e influências
sociohistóricas entre o final do Império e a Ditadura Militar
Para tratar sobre a construção do Estado laico brasileiro deve-se, primeiramente,
observar as bases sobre as quais este Estado foi construído. Se a partir da Reforma
Protestante os reis católicos da Europa Ocidental necessitavam da expansão dos preceitos
do catolicismo em seus novos territórios (BRAICK; MOTA, 2007), o Brasil foi a
experimentação portuguesa nas Américas. Entre o século XV, quando os portugueses
lançavam mão da religião católica para validar a invasão ao território brasileiro (BRAICK;
MOTA, 2007), e o final do século XIX o Brasil permaneceu católico por meio da validação
das instâncias estatais.
A Constituição de Portugal foi aquela que regeu o Brasil até a Independência e,
mesmo após a promulgação da Constituição de 1824, herdou-se da Carta Magna
portuguesa o catolicismo enquanto religião oficial do país em seu artigo 5º, onde “Todas
as outras Religiões serão permitidas com seu culto doméstico, ou particular em casas para
isso destinadas, sem fórma alguma exterior do Templo” (BRASIL,1824, online). Em paralelo,
o mesmo texto garantia a liberdade religiosa aos outros cultos, bem como condenava a
sua perseguição.
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos
Brazileiros, que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a
propriedade, é garantida pela Constituição do Imperio, pela maneira
seguinte. […] V. Ninguem póde ser perseguido por motivo de
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Religião, uma vez que respeite a do Estado, e não offenda a Moral
Publica. (BRASIL, 1824, online).
A liberdade religiosa protegida pela Constituição Política do Império do Brasil, para
Ferreira (2016), foi influenciada por outros dois fatores, atrelados à política externa.
Segundo o autor, o Tratado de Aliança e Amizade (1810) assinado por João VI de Portugal
e Jorge III do Reino Unido garantiu as práticas protestantes em solo brasileiro. A Inglaterra,
que aderiu ao anglicanismo como religião oficial no reinado de Henrique VIII durante o
século XVI, acordou com o Império português uma forma de não permitir uma inquisição
por parte da igreja católica brasileira.
Outro acordo importante foi o Tratado de Comércio e Navegação (1810), também
entre Portugal e Inglaterra, que garantia a não perturbação dos ingleses em solo brasileiro
quanto às suas práticas religiosas (FERREIRA, 2016).
O ano de 1890 foi aquele no qual o Estado brasileiro tornou-se oficialmente laico,
após a publicação do Decreto nº 119-A, de 7 de janeiro de 1890 (BRASIL, 1890). No ano
seguinte à sua publicação, a promulgação da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1891 deu outras garantias para o livre exercício das práticas religiosas. A liberdade
religiosa tornou-se inviolável, apartou qualquer relação de dependência entre o Estado e
as instituições religiosas41 bem como proibiu a influência ou determinação do Estado na
religião do indivíduo brasileiro (BRASIL, 1891). As constituições seguintes mantiveram a
laicidade do Estado como um dos princípios norteadores da nação.
Cabe destaque ao Art. 70 § 1º do Texto Constitucional, que estipula:
§ 1º - Não podem alistar-se eleitores para as eleições federais ou para
as dos Estados: […] 4º) os religiosos de ordens monásticas,
companhias, congregações ou comunidades de qualquer
denominação, sujeitas a voto de obediência, regra ou estatuto que
importe a renúncia da liberdade Individual. (BRASIL, 1891, online).
Esses avanços, todavia, não foram sem motivação ou exclusivamente em prol do
progresso. A ruptura da Igreja Católica do Brasil com a Coroa luso-brasileira no ano de
Gabatz chama a atenção do leitor para um evento que sucedeu em quarenta anos ao estabelecimento do
Estado laico brasileiro. Em 1931, ano de inauguração da estátua do Cristo Redentor na cidade do Rio de
Janeiro, Dom Sebastião Leme – à época, Cardeal Arcebispo do estado do Rio de Janeiro – afirmou que “Ou
o Estado (...) reconhece o Deus do povo, ou o povo não reconhecerá o Estado” (DELLA CAVA, 1975, p.15 apud
GABATZ, 2019, p. 14). Acredita-se, portanto, que a implementação legal da laicidade, por si só, não era
suficiente desde então.
41
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184042 e os atritos decorrentes do avanço da maçonaria e do liberalismo com a anuição do
Império no ano de 1870, a contragosto dos bispos católicos, causou a separação formal
entre o Estado e a Igreja em 1891 (SILVA, 2017). As relações, que foram retomadas na
República – mais especificamente durante o Estado Novo –, serão abordadas mais a frente.
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Há de se considerar que forças sociais, políticas, religiosas e econômicas estavam
emergindo no período em que se construiu o texto constitucional de 1891. Essa
Constituição não instaurou qualquer ruptura entre o Estado e a Igreja além da sua
separação formal, e prova disso é a não aprovação da chamada Lei da Mão-morta, que
intentava retirar os bens materiais da Igreja Católica e devolver para o Estado (GABATZ,
2019). Por outro lado, abriu possibilidades para que a influência católica fosse, pouco a
pouco, minada do cenário estatal.
Silva (2017, p. 225) adverte as “tendências seculares, tais como o liberalismo,
racionalismo, positivismo e o comunismo” como provações ao status da Igreja Católica no
Brasil, enquanto Gabatz (2019) reitera que apesar da proteção legal à liberdade religiosa,
paradoxalmente, o texto constitucional tipificava enquanto crimes a prática da magia, do
curandeirismo e do espiritismo. De acordo com Schritzmeyer (2004, p. 138 apud Gabatz,
2019, p. 15):
Não havia (...) em relação à liberdade de culto, possibilidade de
garantir espaço oficial para crenças e religiões que fossem,
simultaneamente, doutrinárias e práticas, ou seja, tivessem um pé na
modernidade teórico-científica e na busca de princípios e
pressupostos lógicos (causas e efeitos comprováveis) e outro pé no
empirismo de tradições legitimadas por reiteradas atribuições de
significados a acontecimentos cartesianamente desconectados.
Em meio aos desafios de manter-se sem o apoio financeiro estatal, o catolicismo
se viu refém das incursões que deram origem ao pentecostalismo em território brasileiro
no início do século XX. Como resposta, a propagação de um discurso que objetivou –
teoricamente – a manutenção da ordem social com base nos preceitos morais cristãos,
contrário a tudo o que era nocivo para a manutenção da estrutura familiar e que
interpretava o catolicismo como forma única de comunicação com Deus demonizou
simultaneamente os pentecostais e os espíritas (SILVA, 2017).
Mariano (2011, p. 246) responsabiliza “juízes, médicos, legisladores, delegados,
intelectuais e jornalistas” pelo endossamento desse pensamento na sociedade brasileira
De acordo com Silva (2017), após essa data, a Igreja Católica brasileira passou a ser subordinada
diretamente ao Papa.
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no início do século XX, quando, a título de exemplo, curandeiros e médiuns espíritas eram
acusados e criminalizados pelo exercício ilegal da medicina.
Entre o final da década de 1920 e o início da década de 1930, nota-se a ascensão
do comunismo e do sindicalismo no Brasil. É possível apontar ainda o fortalecimento das
forças sindicais após a ilegalidade oficial do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Buscando
acompanhar as transformações sociais, uma considerável parcela dos católicos associouse ao movimento integralista brasileiro (SILVA, 2017) e a criação de associações católicas –
como a Juventude Operária Católica, nos anos trinta – foi uma maneira que a igreja
encontrou de combater essas novas forças sociais e manter os seus fieis, aderindo as pautas
vigentes no período.
Silva (2017, p. 228) dá destaque para a Liga Eleitoral Católica (LEC), que caracteriza
como “uma das principais estratégias de intervenção dos objetivos e concepções religiosas
na esfera política, desde a separação de ambas”. O objetivo da LEC era influenciar as
eleições do ano de 1933 bem como a Assembleia Nacional Constituinte do mesmo ano,
inserindo no pleito candidatos propostos pela própria Igreja. Os parlamentares eleitos pela
LEC defendiam os interesses da Igreja Católica no Congresso Nacional (CN), dentre as suas
pautas estavam o ensino religioso nas escolas e a proibição do divórcio. Foi sob essa
pressão e influência que se formulou a Constituição da República Federativa do Brasil de
1934.
O princípio da colaboração recíproca instituído na Constituição de 1934, diz Gabatz
(2019), consolidou duas movimentações no que tange às religiões e ao mito da liberdade
religiosa no Brasil: a relação próxima entre a Igreja Católica e o Estado Novo bem como a
perseguição às expressões religiosas de matrizes africanas. A Igreja, que demonizava outras
religiões além da católica e o Estado, que perseguia os comunistas, encontraram um ponto
de combate em comum: a secularização. Não era interessante, para Igreja ou para Vargas,
que o racionalismo fosse divulgado e adotado pela população brasileira. A Constituição de
1937, que igualmente garantia a liberdade religiosa, dobrou-se ao mesmo Getúlio Vargas
em sua perseguição aos grupos religiosos minoritários (GABATZ, 2019).
A Constituição de 1946 – promulgada no ano seguinte ao final da Era Vargas –
ainda sob forte influência católica, determinou a imunidade tributária para os templos,
como dispõe o seu artigo 31, “o repouso semanal remunerado […] nos feriados civis e
religiosos” (BRASIL, 1946, online) em seu Art. 157 inc VI e a instituição do ensino religioso
nas escolas no Art. 168 inc V.
Art. 31 - A União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios é
vedado: […] V - lançar impostos sobre: b) templos de qualquer culto
bens e serviços de Partidos Políticos, instituições de educação e de
assistência social, desde que as suas rendas sejam aplicadas
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integralmente no País para os respectivos fins; (BRASIL, 1946, online,
grifo nosso).
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O que Silva (2017, p. 231) identifica como a “segunda onda/fase do
pentecostalismo” no Brasil refere-se ao período que sucedeu o final da Era Vargas, quando
ocorreu o reafastamento entre a Igreja Católica e o Estado. Neste período, segundo o autor,
a Igreja Católica estava ainda tão atrelada à cultura do poder e voltada para os interesses
das elites que ignorava a parcela pobre da população. Os pentecostais debruçaram-se,
portanto, sobre as camadas populares, ganhando um espaço que será fundamental para a
compreensão dos contextos pré e pós Constituição da República Federativa do Brasil de
1988.
Retornando ao papel da Igreja Católica em nossas atuais bases democráticas, cabe
observar a função-chave desta no Golpe Militar de 1964, que destituiu o então Presidente
João Goulart:
Acreditamos que o apoio da Igreja ao golpe e ao regime militar é
mais um importante capítulo dos fecundos diálogos estabelecidos
entre religião e política no Brasil. Posto que a aliança entre estas
esferas denotou a composição de um estruturado arranjo político
que conferiu parte da legitimidade da intervenção militar, ao passo
que também propiciou as elites eclesiais frear mudanças bruscas que
pudessem ameaçar seu poder de controle sobre a Igreja. (SILVA,
2017, p. 233).
Mariano (2001 apud Gabatz, 2019) relembra o manifesto da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) após o Golpe Militar, onde o episcopado católico não somente
agradece aos militares por salvar o povo brasileiro e os interesses da nação, como remete
essa salvação a uma manifestação de proteção divina43.
O Concílio Ecumênico de 1961 – conhecido como Concílio Vaticano II – determinou
o reposicionamento da Igreja Católica quanto a sua flexibilidade diante das novas
demandas sociais e, no Brasil, os seus reflexos levaram cerca de uma década para se
Optou-se por não abordar a Constituição de 1967 neste referencial, embora esta também garanta a
liberdade religiosa, por compreender que diante de um regime antidemocrático governado por meio de Atos
Institucionais, não há qualquer garantia constitucional do que quer que seja, em âmbito religioso ou não.
Sob esse aspecto basta apontar que, como em todas as outras esferas, o governo militar atuou com repressão
à quaisquer pluralidades.
43
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apresentar (SILVA, 2017). A década de 197044 foi, portanto, um marco para a mudança de
postura da Igreja Católica frente as camadas populares no território brasileiro.
Não por acaso, o papel exercido pelas Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) no
combate à repressão estatal no período ditatorial transformou a Igreja Católica em um dos
inimigos da nação declarados pelo Estado. Os anos oitenta marcaram a queda do
progressismo na Igreja Católica brasileira, principalmente devido às concessões papais aos
setores conservadores do Vaticano (SILVA, 2017).
O período de reabertura democrática consolidou os caminhos para a concretização
de uma nova constituição e uma nova força religiosa no campo de disputa do poder estatal.
No subcapítulo seguinte, dissertar-se-á sobre o entrecruzamento do pentecostalismo
enquanto força sociopolítica e o percurso da redemocratização brasileira.
2.2 A nova República: a Assembleia Nacional Constituinte de 1986 e o avanço
neopentecostal nas legislaturas
As raízes católicas do país refletem nas decisões políticas a nível nacional desde o
Império e, evidentemente, o surgimento de outros grupos religiosos cuja ambição é
também ser uma força na tomada de decisões sobre os rumos do país, é inevitável. A
disputa do palco estatal pelas religiões é derivada, portanto, de uma busca por poder
político e econômico.
Sobre esse tópico, Gabatz aponta um evento simbólico ocorrido no final da
década de noventa, apenas cinco anos antes da virada do milênio:
O episódio aconteceu no dia consagrado a “Nossa Senhora
Aparecida”, culturalmente consagrada no mundo católico como a
Padroeira do Brasil. Um representante da Igreja Universal do Reino
de Deus, o bispo Sérgio Von Helder em um programa matutino
chamado “O Despertar da Fé”, na rede Record de televisão, encena
de forma ostensiva uma patética agressão à imagem de Nossa
Senhora Aparecida, proferindo insultos e dando chutes na imagem,
em frente às câmaras. O episódio passou a ser conhecido como o
episódio do “chute da santa” (MARIANO, 2005 apud GABATZ, 2019,
p. 14).
O menosprezo aos símbolos religiosos de outrem – postura recorrente no meio
pentecostal, mas que não cabe abordar neste referencial por não ser inteiramente
Este período, de acordo com Silva (2017), ainda foi marcado pela terceira onda pentecostal no Brasil.
Apontam-se como principais acontecimentos o surgimento da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) e
da Teologia da Prosperidade.
44
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relacionado ao objetivo desta pesquisa – é, ao mesmo tempo, uma demonstração de
indignação pela existência de outras crenças e um gesto que renuncia qualquer
possibilidade de convivência harmoniosa.
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No que se refere ao “chute da santa”, todavia, há um caráter de revolta aos
privilégios estatais àquela que foi a religião oficial do Brasil por quase quatro séculos
(GABATZ, 2019). Não por acaso, o que se seguiu ao episódio foi a ampliação expressiva da
presença neopentecostal nos espaços de poder. A fim de apreender essa nova força
sociopolítica bem como a sua relação com a construção dos caminhos da nação e do
Estado Democrático de Direito, retornaremos ao período anterior a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988 que, promulgada “sob a proteção de Deus” (BRASIL,
1988, p. 9) em seu preâmbulo, estabelece no Art. 19 inciso I as limitações estatais no que
concerne as manifestações de religiosidade:
Art. 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios: I – estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencionálos, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus
representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na
forma da lei, a colaboração de interesse público; (BRASIL, 1988, p. 25).
No subcapítulo anterior pontuou-se a queda gradual do catolicismo e a ascensão
do pentecostalismo no Brasil, dividida em três fases, das quais a terceira é o principal objeto
de reflexão deste tópico. Apontar o enfraquecimento da Igreja Católica (IC) não é, por certo,
determinar a sua insignificância perante a sociedade as forças estatais. Pelo contrário, a IC
teve grande influência sobre o contexto que determinou o texto constitucional de 1988 –
assim como os evangélicos.
Cabe diferenciar, antes de prosseguir, quem são os que conceituar-se-ão enquanto
evangélicos ao longo desta pesquisa. Atribuiu-se, no Brasil, a terminologia evangélico para
aqueles que encaixam-se nas seguintes definições, segundo Gonçalves e Pedra (2017):
a) Os protestantes históricos – Dentre os quais encontram-se os luteranos, os
presbiterianos, os congregacionais, os batistas, os metodistas e os episcopais;
b) Os pentecostais – Que englobam a Assembleia de Deus, a IURD, a Congregação
Cristã no Brasil, a Igreja Internacional do Reino de Deus (IIRD), entre outras; e
c) Os neopentecostais – a IURD, a Igreja Apostólica Renascer em Cristo, a Igreja
Mundial do Poder de Deus (IMPD) e a Igreja Internacional da Graça de Deus (IIGD)
encontram-se nessa categoria.
A IURD, que se estabeleceu no Brasil nos anos setenta – mais especificamente, no
ano de 1977 – e abraçou as camadas populares que eram, até então, negligenciadas pela
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IC, organizou-se politicamente no início da década de 1980 para iniciar o seu processo de
disputa pelos espaços de poder. A Assembleia de Deus, fundada no ano de 1911 na cidade
de Belém, no estado do Pará (GONÇALVES; PEDRA, 2017), transmutou o seu discurso
recorrente e o voto entre evangélicos era indicado (FRESTON, 1994).
Se na Constituinte de 1934 apenas um membro evangélico foi eleito (GONÇALVES;
PEDRA, 2017), a chamada bancada evangélica elegeu 14 representantes para a legislatura
do ano de 1982 na Câmara dos Deputados e um total de 33 para o ano de 1986 (SILVA,
2017), um expressivo salto que pode trazer alguns questionamentos quanto às suas
movimentações e estratégias de captação de votos45.
Segundo Silva (2017) essas movimentações políticas foram motivadas por duas
possibilidades: a primeira, que a CF-88 trouxesse pautas progressistas tais quais a liberação
do aborto; e a segunda, que a perseguição dos católicos aos neopentecostais prosseguisse
respaldada pelo novo texto constitucional, como fora até então.
A Assembleia Nacional Constituinte (ANC) do ano de 1986 foi um dos momentos
emblemáticos para notar o avanço evangélico nos espaços de poder. Entre a pressão pelo
retorno dos partidos de esquerda à legalidade, o embate com os católicos e a necessidade
de manutenção da confiança dos votos entre evangélicos, é observa-se a que veio a
legislatura desses novos parlamentares logo no ano seguinte, com a Emenda nº 681, que
versava sobre o Regimento Interno da ANC. No texto, que foi inserido no Art 46 da
Resolução nº 2 de 1987, consta que “A Bíblia Sagrada deverá ficar sobre a Mesa da
Assembleia Nacional Constituinte, à disposição de quem dela quiser fazer uso” (BRASIL,
1987, online).
Ao abordar esse episódio, Zylbersztajn (2012) relata como o então relator dos
trabalhos, o senador Fernando Henrique Cardoso, descartou imediatamente a proposta a
fim de proteger a laicidade do estado. Todavia, afirma Zylbersztajn (2012, p. 27) sobre o
ocorrido, que “ao ser confrontado por outro constituinte, que invocou o precedente da
presença do crucifixo no Plenário, […] o senador colocou a emenda em pauta para votação
– que foi aprovada por unanimidade”.
A determinação legal tem validade até os dias atuais nas sessões oficiais da Câmara
dos Deputados onde lê-se “Art. 79. À hora do início da sessão, os membros da Mesa e os
Deputados ocuparão os seus lugares. § 1º A Bíblia Sagrada deverá ficar, durante todo o
Josué Sylvestre diz, acerca da captação de votos no meio evangélico, que “[...] bastaria o argumento do
amor para fazer com que os crentes votassem nos crentes. Porque quem ama, não quer ver o seu irmão
derrotado […]. Crente vota em crente, porque, do contrário, não tem condições de afirmar que é mesmo
crente”. (SYLVESTRE, 1986, p. 53-55).
45
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tempo da sessão, sobre a mesa, à disposição de quem dela quiser fazer uso.” (BRASIL, 1989,
online).
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Cabe um breve apontamento antes de prosseguir. De fato, pragmaticamente, a
presença da Bíblia em sessões oficiais não tem, por si só, quaisquer efeitos jurídicos. Há de
se levantar a hipótese de que, inclusive, os descrentes e deputados de outras religiões
presentes na sessão simplesmente tenham tratado a proposta com tamanha indiferença
que mais valia aprovar a emenda do que estender o debate sobre a presença da Bíblia
atravancando, assim, pautas realmente relevantes.
Simbolicamente, por outro lado, endossa-se um discurso que garante: estas
palavras têm validade para os que aqui estão, e os que aqui estão são aqueles que
determinarão o curso das leis deste país bem como a vida de todos os cidadãos que
constituem essa nação. A título de exemplo, o deputado constituinte Matheus Iensen
utilizou os versículos 11 e 14 (Cap. 17), do Livro de Levíticos para opor-se a liberação do
aborto no Texto Constitucional (ZYLBERSZTAJN, 2012).
Ferreira (2016) traz um outro exemplo, mais recente, sobre as manifestações
religiosas nos processos decisórios por parlamentares. Segundo análise estatística
realizada pelo autor, no processo de impeachment da então Presidenta Dilma Rousseff, a
palavra “Deus” foi citada 63 vezes (aproximadamente 12%) ao passo que o termo
“pedaladas fiscais”, ilegalidade pela qual a presidenta estava sendo julgada, foi citado
apenas em 13 ocasiões (3%).
Alguns votos, sem qualquer relação com o objeto de votação, foram pautados
exclusivamente por motivações religiosas. Esse foi o caso dos deputados Ronaldo Fonseca
(PROS-DF), cuja justificativa foi “a paz em Jerusalém” (BRASIL, 2016, p. 171 apud FERREIRA,
2016, p. 62); Eduardo Bolsonaro (PSC-SP), cuja justificativa foi “em nome de Deus e da
família brasileira” (BRASIL, 2016, p. 187 apud FERREIRA, 2016, p. 62); e Pastor Eurico (PHSPE) ao afirmar que “Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor” (BRASIL, 2016, p. 309 apud
FERREIRA, 2016, p. 62). Em matéria realizada pelo jornal El País, Martin (2016 apud
FERREIRA, 2016, p. 62) concluiu que “Após quase cinco horas de votação, Deus e os netos
dos deputados derrubaram a presidenta do Brasil”.
Dando seguimento ao escopo desta pesquisa, Mariano (2011) defende que o
posicionamento dos partidos laicos em busca de agregar às suas bases eleitorais o público
evangélico, ou “na tentativa de transformar seus rebanhos religiosos em rebanhos
eleitorais” (MARIANO, 2011, p. 251) foi um dos fatores determinantes para o
empoderamento da classe no cenário político.
Sobre os direitos fundamentais, constata-se que o texto constitucional de 1988
garante a inviolabilidade da “liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o
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livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de
culto e a suas liturgias” (BRASIL, 1988, p. 13). Segundo Filho (2002, p. 89 apud Gabatz, 2019,
p. 14) “a constituição segue em princípio o modelo de separação, mas a neutralidade que
configura é uma ‘neutralidade benevolente’, simpática à religião e às igrejas”.
A partir da promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988,
segundo Mariano (2011), conflitos entre os religiosos – principalmente os católicos e os
evangélicos – e os não religiosos – laicos e laicistas – no que diz respeito ao lugar da religião
no espaço público e a sua influência na execução plena da cidadania e dos direitos
humanos, aumentaram exponencialmente.
Encaminhando para a finalização deste segundo capítulo, na Tabela 1 será
observado o crescimento das representações evangélicas nas legislaturas brasileiras entre
as décadas de 1990, período após a redemocratização, e 2020. Dos 35 partidos políticos46
no Brasil, 3 possuem os termos “cristã/cristão” em sua nomenclatura. Alguns outros,
todavia, têm considerável inclinação ou total afinidade aos preceitos cristãos. É o caso do
Partido Social Liberal (PSL) que, nas eleições do ano de 2018, elegeu o atual Presidente da
República além de 52 deputados federais – representando mais de 10% do número total
dos parlamentares na Câmara – sob a proposição de legislaturas voltadas para a elevação
e a proteção dos valores cristãos.
TABELA 1 - NÚMERO DE DEPUTADOS F EDERAIS EVANGÉLICOS ELEITOS ENTRE 1990 E 2018
CÂMARA DOS DEPUTADOS
ANO

NÚMERO DE DEPUTADOS

PERCENTUAL DA CÂMARA

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE, 2019), são eles: Movimento Democrático Brasileiro (MDB),
Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), Democracia Cristã (DC), Partido Democrático Trabalhista (PDT), Partido
dos Trabalhadores (PT), Democratas (DEM), Partido Comunista do Brasil (PCdoB), Partido Socialista Brasileiro
(PSB), Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Trabalhista Cristão (PTC), Partido da
Mobilização Nacional (PMN), Partido Republicano Progressista (PRP), Partido Verde (PV), Partido Popular
Socialista (PPS), Avante (AVANTE), Progressistas (PP), Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado (PSTU),
Partido Comunista Brasileiro (PCB), Partido Renovador Trabalhista Brasileiro (PRTB), Partido Humanista da
Solidariedade (PHS), Democracia Cristã (PC), Partido da Causa Operária (PCO), Podemos (PODE), Partido
Social Liberal (PSL), Partido Republicano Brasileiro (PRB), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido da
República (PR), Patriota (PATRI), Partido Social Democrático (PSD), Partido Pátria Livre (PPL), Partido
Republicano da Ordem Social (PROS), Partido Social Cristão (PSC), Partido Novo (NOVO), Rede
Sustentabilidade (REDE) e Partido da Mulher Brasileira (PMB).
46
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1990

22

4%

1994

21

6%

1998

53

10%

2002

71

13%

2006

40

7%

2010

73

15%

2014

75

17%

2018

84

18%
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Elaboração do autor. Fonte: Agência Brasil (2018)

Através da apreensão das bases sobre as quais promulgou-se a Constituição da
República Federativa do Brasil de 1988, é viável – também como forma de encerramento
deste segundo capítulo – levantar duas reflexões finais. A primeira, que o debate acerca da
laicidade constitucional talvez, no geral, inicie-se dos pontos de partida menos indicados.
Uma breve observação sociocultural e histórica da formulação dos Textos Constitucionais
entre 1824 e 1988 permite o reconhecimento imediato de duas grandes forças religiosas
que, por vezes, influenciam as diretrizes nacionais em prol da defesa dos interesses
próprios pela via política e, por outras, o fazem a fim de obliterar quaisquer outras forças
religiosas concorrentes.
A segunda que a laicidade, bem como a liberdade religiosa são, no mínimo,
relativas nos Textos Constitucionais. A sua aplicação prática não é coerente com o que
estabelece os textos. Abaixo, em busca de uma melhor elucidação, construiu-se a Tabela
2, que compila os preâmbulos das Constituições entre os anos de 1824 e 1988:
TABELA 2 - PREÂMBULOS DAS CONSTITUIÇÕES DO BRASIL (1824 - 1988)
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ANO

1824

NOME

PREÂMBULO

DOM PEDRO PRIMEIRO, POR GRAÇA DE DEOS, e
Unanime Acclamação dos Povos, Imperador
Constitucional, e Defensor Perpetuo do Brazil :
Fazemos saber a todos os Nossos Subditos, que
tendo-Nos requeridos o Povos deste Imperio,
juntos em Camaras, que Nós quanto antes
jurassemos e fizessemos jurar o Projecto de
Constituição, que haviamos offerecido ás suas
observações para serem depois presentes á nova
Constituição Politica do Assembléa Constituinte mostrando o grande
Imperio do Brazil
desejo, que tinham, de que elle se observasse já
como Constituição do Imperio, por lhes merecer a
mais plena approvação, e delle esperarem a sua
individual, e geral felicidade Politica : Nós Jurámos
o sobredito Projecto para o observarmos e
fazermos observar, como Constituição, que dora
em diante fica sendo deste Imperio a qual é do
theor seguinte:

1891

Nós, os representantes do povo brasileiro,
reunidos em Congresso Constituinte, para
Constituição da
República dos Estados organizar um regime livre e democrático,
estabelecemos, decretamos e promulgamos a
Unidos do Brasil
seguinte

1934

Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo
a nossa confiança em Deus, reunidos em
Constituição da
Assembléia Nacional Constituinte para organizar
República dos Estados um regime democrático, que assegure à Nação a
Unidos do Brasil
unidade, a liberdade, a justiça e o bem-estar social
e econômico, decretamos e promulgamos a
seguinte

1937

Constituição dos Estados O PRESIDENTE DA REPÚBLICA DOS ESTADOS
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ATENDENDO às legitimas aspirações do
povo brasileiro à paz política e social,
profundamente perturbada por conhecidos
fatores de desordem, resultantes da crescente a
gravação dos dissídios partidários, que, uma,
notória
propaganda
demagógica
procura
desnaturar em luta de classes, e da extremação, de
conflitos ideológicos, tendentes, pelo seu
desenvolvimento natural, resolver-se em termos
de violência, colocando a Nação sob a funesta
iminência da guerra civil;
ATENDENDO ao estado de apreensão criado
no País pela infiltração comunista, que se torna dia
a dia mais extensa e mais profunda, exigindo
remédios, de caráter radical e permanente;
ATENDENDO a que, sob as instituições
anteriores, não dispunha, o Estado de meios
normais de preservação e de defesa da paz, da
segurança e do bem-estar do povo;
Sem o apoio das forças armadas e cedendo
às inspirações da opinião nacional, umas e outras
justificadamente apreensivas diante dos perigos
que ameaçam a nossa unidade e da rapidez com
que se vem processando a decomposição das
nossas instituições civis e políticas;
Resolve assegurar à Nação a sua unidade, o
respeito à sua honra e à sua independência, e ao
povo brasileiro, sob um regime de paz política e
social, as condições necessárias à sua segurança,
ao seu bem-estar e à sua prosperidade,
decretando a seguinte Constituição, que se
cumprirá desde hoje em todo o Pais:
1946

Constituição dos Estados

Nós, os representantes do povo brasileiro,
reunidos, sob a proteção de Deus, em Assembléia
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1967

1988

Unidos do Brasil

Constituinte para organizar
um regime
democrático, decretamos e promulgamos a
seguinte

Constituição da
República Federativa
Brasil

O Congresso Nacional, invocando a proteção de
Deus, decreta e promulga a seguinte

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos
em Assembléia Nacional Constituinte para instituir
um Estado democrático, destinado a assegurar o
exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem-estar, o
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como
Constituição da
valores supremos de uma sociedade fraterna,
República Federativa do pluralista e sem preconceitos, fundada na
Brasil
harmonia social e comprometida, na ordem
interna e internacional, com a solução pacífica das
controvérsias, promulgamos, sob a proteção de
Deus, a seguinte Constituição da República
Federativa do Brasil.

Elaboração do autor. Fonte: BRASIL (1824, 1891, 1934, 1937, 1946, 1967, 1988)

A Tabela 2 aponta que, das sete constituições do nosso país, quatro delas – 1934,
1946, 1967 e 1988 – evocam Deus em seus preâmbulos. Embora o preâmbulo não tenha,
por si só, valor jurídico (ZYLBERSZTAJN, 2012), a mera indicação de posicionamento parcial
tem potencial para influir seja no texto, seja nos indivíduos ou nas instituições. Nogueira e
Nogueira (2018) indicam México, Cuba e Uruguai como os únicos países na América Latina
que não evocam Deus em seus preâmbulos.
Nessa continuidade, intentando exemplificar o supradito e relacionar as práticas
jurídicas sem desassociá-las do jogo político que as cerceiam, ao longo da construção
histórica deste país, as expressões religiosas não-cristãs – e até mesmo o direito à ausência
de expressões religiosas de qualquer ordem – o capítulo terceiro desta pesquisa abordará
casos em que a liberdade religiosa e o Estado Laico são postos em risco pelas instituições
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políticas e jurídicas em nosso país, com destaque a presença de símbolos religiosos nas
instituições públicas – objeto de pesquisa deste artigo.
3 A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DO USO DE SÍMBOLOS RELIGIOSOS NOS ESPAÇOS
PÚBLICOS À LUZ DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988
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Iniciar-se-á este terceiro capítulo com uma breve, porém necessária afirmação: a
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 não declara de forma expressa que
o Estado Brasileiro é laico. Evidentemente, ela estabelece alguns instrumentos47 que
fortalecem esse entendimento. Em contramão a isso, todavia, há certas inconsistências no
Texto Constitucional que Zylbersztajn (2012) diagnostica como uma falha legislativa ao não
estipular uma lei que dê diretrizes para o tópico. Blancarte (2008 apud Zylbersztajn, 2012,
p. 35) defende que o México é um exemplo a ser seguido nesse sentido com a
implementação da Lei de Associações Religiosas e Cultos Públicos.
Em suas observâncias quanto aos confrontos entre os direitos fundamentais e a
liberdade religiosa, Zylbersztajn (2012) argumenta sobre a proibição de cultos nos trens da
Supervia Concessionária de Transportes Ferroviários S/A (Supervia) no ano de 2009. Na
época, “entre o período de concessão da tutela antecipada e decisão final do Tribunal de
Justiça, um cidadão declarado evangélico impetrou habeas corpus preventivo”
(ZYLBERSZTAJN, 2012, p. 76) de modo que pudesse estar resguardado juridicamente ao
realizar uma de suas pregações em um dos trens da empresa antes da decisão do Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Baseando-se no preceito da liberdade religiosa, o
cidadão buscava exercer a sua fé sem quaisquer constrangimentos e, a isso, o TJ-RJ
respondeu-lhe que as manifestações religiosas nos transportes públicos não são
protegidas uma vez que a CF-88 dá “proteção aos locais de culto” (BRASIL, 1988, p. 13) o
que, inegavelmente, não é o caso dos transportes ferroviários.
Outros confrontos são derivados da não existência de limitações constitucionais
específicas à liberdade religiosa – em específico no que compete à garantia dos direitos
fundamentais. A correta postura do Direito frente a esses confrontos é, pois, bem definida
na ADI 4227/2009, em passagem da petição inicial da Procuradoria-Geral da República
(PGR), que debatia o direito ao reconhecimento das relações homoafetivas:
O papel do Direito – e especialmente o do Direito Constitucional –
não é o de referendar qualquer posicionamento que prevaleça na
sociedade, refletindo, como um espelho, todos os preconceitos nela
existentes. Pelo contrário, o Direito deve possuir também uma
dimensão transformadora e emancipatória, que se volte não para o
congelamento do status quo, mas para a sua superação, em direção
47

Dispostas no Quadro 2.
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à construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária.
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2009 apud ZYLBERSZTAJN, 2012, p.
82)
Anterior a isso, há ainda a discussão no entorno dos feriados religiosos. Embora
estes sejam diversos nas três esferas, o destaque sobre esse assunto será a data 12 de
outubro, o Dia de Nossa Senhora Aparecida. A Lei nº 6.802, de 30 de junho de 1980 que
tornou a data um feriado nacional estabelece, em seu Artigo 1º que “É declarado feriado
nacional o dia 12 de outubro, para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida,
Padroeira do Brasil” (BRASIL, 1980, online, grifo nosso). O texto – embora pareça
redundante apontar sob o ponto de vista desta pesquisa, mas, se assim o fosse, por certo
algum jurista teria revogado a lei –, que não se refere aos católicos brasileiros, mas ao
Brasil, é nada menos do que o Estado admitindo uma santa católica enquanto sua
protetora. Sob qualquer perspectiva o dispositivo normativo é, e não há outra palavra para
descrever, inconstitucional.
Os cultos evangélicos semanais que ocorrem no Plenário 2 do CN e são
promovidos por pastores parlamentares partícipes da Frente Parlamentar Evangélica (FPE)
ferem o Art. 19 inc I da CF-88. A própria FPE, que tem como uma das suas finalidades
determinadas em estatuto a “promoção de políticas públicas, sociais e econômicas eficazes
influindo no processo legislativo […] combinados com os propósitos de Deus, e conforme
Sua Palavra” (BRASIL, 2003, online), é no mínimo questionável diante da proteção à
laicidade estatal.
Destarte as complexidades derivadas do cenário político e jurídico ante a proteção
constitucional à liberdade religiosa, Ferreira (2016) debate sobre o caso de Juliana, uma
adolescente de 13 anos hospitalizada na cidade de São Paulo no ano de 2014, que em
decorrência da anemia falciforme necessitava de uma transfusão de sangue. Os pais da
adolescente, Testemunhas de Jeová, recusaram o procedimento médico em razão da sua
fé, o que levou a menina a óbito. Os ministros do STJ deferiram, com base no Código de
Ética Médica, que ocorreu ato de negligência por parte da equipe (FERREIRA, 2016).
Sobre o caso acima, Ferreira (2016, p. 80) cita o acórdão do TJ-SP:
Não se pode negar, todavia, que os vários direitos previstos no
incisos do art.5 da Constituição Federal ostentam uma certa gradação
em relação a outro direito, este estabelecido no caput do referido
artigo: o direito à vida. Assim, se com base em sólido entendimento
médico- científico, ainda que divergências existam a respeito, para a
preservação daquele direito seja necessária a realização de terapias
que envolvam transfusão de sangue, mesmo que atinjam a crença
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religiosa do paciente, estas terão de ser ministradas, pois o direito à
vida antecede o direito à liberdade religiosa.
A presença do crucifixo nas instituições públicas – como é o caso dos tribunais e
do CN – é uma discussão sempre em pauta entre os que discutem a laicidade do Estado
brasileiro. Para Gabatz (2019, p. 19):
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O crucifixo presente em um espaço público, por exemplo, não deveria
ser compreendido apenas em sua delimitação estética. Não
representa unicamente um adorno com o fim de embelezar o
ambiente. Pelo contrário, ele é portador de um forte sentido
religioso, associado ao cristianismo e à sua figura sagrada - Jesus
Cristo. Por isso, é óbvio que quem luta pela manutenção dos
crucifixos em espaços públicos, não o faz apenas por razões estéticas,
mas pela sua identificação com os valores religiosos que este símbolo
encarna, e pela sua crença, refletida ou não, acerca da legitimidade
do Estado tornar-se porta-voz dos mesmos valores. Quem, por sua
vez, se insurge contra a sua presença nestes locais não é movido
apenas por preocupações estéticas ou artísticas, mas, por acreditar
que os poderes públicos, numa democracia, não deveriam
identificar-se com qualquer credo religioso.
Seria razoável conceber que, sob o prisma da liberdade religiosa, a admissão do
símbolo do crucifixo nos ambientes públicos institucionais seria um gesto de tolerância
religiosa. De certo que em um Estado que proporcionasse iguais espaços e relevância para
todas as religiões de maneira uniforme e equivalente esta discussão dar-se-ia em um
sentido oposto. O que ocorre nos espaços públicos que erguem o crucifixo cristão é,
porém, a tomada de um posicionamento que repele quaisquer símbolos de outras
religiões.
Nogueira e Nogueira (2018), em meio ao debate sobre o racismo religioso,
relembram o caso da Mãe Lúcia de Omidewa, mãe de santo do Candomblé na cidade de
João Pessoa, estado da Paraíba. Mãe Lúcia, que sempre carrega consigo uma imagem de
Oxum, a cada vez que adentra um ambiente público onde há exposto um símbolo cristão,
põe a sua Oxum sobre a mesa de atendimento. Segundo os autores, não houve uma vez
em que não solicitassem a retirada da imagem do orixá, ao que Mãe Lúcia lhes diz “tira o
seu que eu tiro o meu” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2018, p. 65).
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O caso revela algo essencial para a discussão acerca dos crucifixos e levanta a
pergunta: e se fosse uma Oxum no lugar de Jesus Cristo?48
A questão sobre os crucifixos é que, de acordo com Zylbersztajn (2012), os
defensores da manutenção do símbolo religioso nas instituições públicas pontuam que
trata-se de uma tradição ou, ainda, de uma representação democrática porquanto seja a
representação da religião da maior parte da população brasileira – um significado cultural
dos religiosos da nação –; enquanto os opositores compreendem essa presença como uma
afronta à laicidade estatal.
É a identificação com o símbolo religioso, e não o seu caráter estético e/ou
artístico, que pauta a discussão pela manutenção dos crucifixos. Essa visão é endossada
em Gabatz e Martins (2017, p. 383), ao observar a ausência de neutralidade em um
ambiente público que permite a exibição de símbolos que “em geral, buscam afirmar e
fortalecer uma determinada identidade religiosa”. Nesse sentido, em contraposição ao que
estabelece o Art. 19 inc I da CF88, a presença desses signos não apresenta outra função
além de cultuar uma imagem sagrada para religiões específicas em detrimento de outras.
CONCLUSÃO
O propulsor desta pesquisa foi a questão-problema “Sob o prisma da Constituição
de 1988, há razoabilidade da manutenção do crucifixo nas instituições públicas?”. A
investigação, que ocorreu por meio de uma pesquisa bibliográfica, trouxe algumas
conclusões possíveis a partir da leitura de livros, artigos científicos, teses, anais e,
evidentemente, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
O objetivo geral, refletir sobre a permanência do crucifixo nestes espaços em um
diálogo que considera a Constituição de 1988 e os teóricos da área, foi exitoso porquanto
a ampla base teórica tenha dado crédito a hipótese de que a presença deste símbolo, por
sua representação enquanto artefato religioso acima de quaisquer questões estéticas, fere
o princípio da laicidade estatal. Descobriu-se, por meio desta pesquisa, que o Art. 19 inc I
da CF88 mostrou-se o principal artefato legal para os autores aqui utilizados, que versam
em unanimidade sobre a inconstitucionalidade da manutenção de tais símbolos nos
espaços públicos. Por certo as outras determinações do Texto Constitucional também
foram essenciais para agregar nesta discussão.
O que observou-se, sob esse aspecto, foi a ocorrência do confronto entre a
liberdade religiosa e a laicidade estatal quando o assunto é pautado. Ademais, a
intolerância com símbolos de religiões não cristãs nestes mesmos locais – como é o caso
E aqui a reflexão finda, pois a situação não é apenas incomprovável dentro das limitações do âmbito
científico, o que fugiria às normas deste artigo, mas inimaginável ainda sob qualquer ludicidade.
48
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do candomblé, exemplificado no capítulo terceiro – é uma realidade no país. Disto
concluiu-se que a insistência na manutenção do crucifixo, símbolo do cristianismo, nesses
espaços, é resultado de dois fatores: a construção cristã da sociedade e das instituições
brasileiras, que historicamente favorecem religiões tais quais o catolicismo e o
pentecostalismo em detrimento de outras matrizes; e a afirmação da aceitação estatal à
presença religiosa cristã, o que fere a Constituição.
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Quanto aos objetivos específicos, compreende-se que as definições conceituais
foram essenciais para dar início à discussão determinada. O entendimento das influências
religiosas nos Textos Constitucionais proporcionou a ampliação da visão acerca da
construção legal do Brasil, que se utilizou de alguns preceitos religiosos para manter o
poder político e, por vezes, como justificativa de perseguições políticas. Averiguou-se ainda
que a participação das instituições religiosas no âmbito político impede a correta execução
da laicidade estatal, porquanto diversos foram os momentos em que determinados grupos
religiosos manusearam a máquina pública e a legislação para promover interesses
próprios.
Conclui-se, portanto, ao passo que os objetivos delimitados foram atingidos, que
a laicidade estatal, essencial tanto para a garantia da liberdade religiosa e quanto para a
imparcialidade do Estado em suas ações, é ferida com a manutenção desses símbolos nas
instituições públicas. É inegável que essa presença associa-se à herança cristã ligada ao
país desde a sua colonização, todavia cabe ao Direito a proteção do caráter separatório
entre a religião e o Estado de modo que as instituições funcionem de maneira igualitária
para todos os cidadãos brasileiros.
A imparcialidade, fundamental para a laicidade e para a democracia, faz-se mister
em tempos em que a expansão da influência religiosa dentro do aparelho estatal é fato
consumado no país. A defesa da Constituição de 1988 é a única garantia para que nenhuma
religião prevaleça perante as outras, e diante disso, a retirada dos símbolos religiosos dos
espaços públicos – especialmente por tratar-se de signo e não apenas de mero artefato
estético e artístico – é não apenas recomendável, mas urgente.
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APÊNDICE I – A RELIGIÃO NA CONSTITUIÇÃO DE 1988
TÍTULO: CAPÍTULO

ARTIGO

Dos Direitos e
Garantias
Fundamentais: Dos Art. 5º, inc VI,
Direitos e Deveres
VII e VIII
Individuais e
Coletivos

PÁGINA

TEXTO
“é inviolável a liberdade de
consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos
cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais
de culto e a suas liturgias”

13
“é assegurada, nos termos da lei, a
prestação de assistência religiosa
nas entidades civis e militares de
internação coletiva”
“ninguém será privado de direitos
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Da Organização do
Estado: Da
Art. 19, inc I
Organização PolíticoAdministrativa

25

“estabelecer cultos religiosos ou
igrejas,
subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento
ou manter com eles ou seus
representantes
relações
de
dependência ou aliança, ressalvada,
na forma da lei, a colaboração de
interesse público”

Da Tributação e do
Orçamento: Do
Sistema Tributário
Nacional. Seção II –
Das Limitações do
Poder Tributário

Art. 150, inc
VI “b”

95

“[é vedado ao Estado] VI – instituir
impostos sobre: […] templos de
qualquer culto”

Da Família, da
Criança, do
Adolescente, do
Jovem e do Idoso

Art. 226 § 2º

131

“O casamento religioso tem efeito
civil, nos termos da lei.”

Da Educação, da
Cultura e do
Desporto: Da
Educação

Art. 210 § 1º

124
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por motivo de crença religiosa ou
de convicção filosófica ou política,
salvo se as invocar para eximir-se
de obrigação legal a todos imposta
e recusar-se a cumprir prestação
alternativa, fixada em lei”

“O ensino religioso, de matrícula
facultativa, constituirá disciplina
dos horários
normais das escolas públicas de
ensino fundamental.”
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APÊNDICE II – CRESCIMENTO DOS EVANGÉLICOS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS
(1990-2018)
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RESUMO: A pesquisa objetiva analisar o contexto geral sobre a responsabilidade da pessoa
jurídica nos crimes ambientais, abrangendo os principais aspectos e divergências
encontradas no mundo jurídico como problemática, busca-se responder as seguintes
indagações: Quais as principais dificuldades enfrentadas para que haja a responsabilização
penal da pessoa jurídica pública ou privada que pratiquem crimes ambientais? Qual a
postura adotada pelos Tribunais diante da complexidade do assunto? Quais os
entendimentos jurisprudenciais sobre o tema em questão? Desta feita utilizou-se como
metodologia, a pesquisa bibliográfica, reunindo-se desse modo artigos, livros e etc. com
seus respectivos autores a fim de debater sistematicamente sobre o tema. A abordagem
do tema, justifica-se na inegável necessidade do aumento da exploração dos recursos
naturais através de empresas, instituições, comunidades que acarretam a alta degradação
da natureza estando estas submetidas a responsabilidade penal pelos crimes praticados
contra meio ambiente, contendo previsão expressa no art. 3º da Lei de Crimes Ambientais
- Lei nº 9.605/98. Contudo verifica-se que apesar de prever tal responsabilização
constitucionalmente parte da doutrina nacional ainda refuta as possibilidades diante dos
problemas dogmáticos relativos à tipicidade subjetiva e à culpabilidade, tais como, a
impossibilidade das pessoas jurídicas de delinquir, existindo a dificuldade em caracterizar
a “conduta” culposa do agente, sendo este uma pessoa jurídica que carece de vontade
própria e só agem por força de uma pessoa natural, verifica-se a necessidade de se estudar
de se elucidar e contextualizar o tema, debatendo sobre as dificuldades enfrentadas pela
doutrina e pela jurisprudência na responsabilização penal da pessoa jurídica;
ambientais;

ABSTRACT: The research aims to analyze the general context of the liability of the legal
entity in environmental crimes, covering the main aspects and divergences found in the
legal world as problematic, seeking to answer the following questions: What are the main
difficulties faced in order to have criminal liability of the public or private legal entity that
commits environmental crimes? What is the posture adopted by the Courts in view of the
complexity of the matter? What are the jurisprudential understandings on the subject in
question? This time, bibliographic research was used as a methodology, bringing together
articles, books, etc. with their respective authors in order to systematically debate the topic.
The approach to the subject is justified by the undeniable need to increase the exploitation
of natural resources through companies, institutions, communities that lead to high
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degradation of nature, which are subject to criminal liability for crimes committed against
the environment, containing express provision in art. 3 of the Environmental Crimes Law –
Law No. 9,605 of 1998. However, it appears that despite providing for such responsibility
constitutionally, part of the national doctrine still refutes the possibilities given the
dogmatic problems related to subjective typicality and culpability, such as, impossibility of
legal entities to offend, as there is a difficulty in characterizing the agent's guilty "conduct",
since this is a legal entity that lacks its own will and only act by virtue of a natural person,
there is a need to study whether elucidate and contextualize the theme, debating the
difficulties faced by doctrine and jurisprudence in the criminal liability of legal entities;
KEYWORDS: Society, Environment, Environmental Crimes Law, Criminal Liability
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Conceitos ambientais específicos; 2.1 Conceito de direito
Ambiental; 2.2 Conceito Crime Ambiental; 3. Princípios Do Direito Ambiental; 3.1 Princípio
Do Direito Humano Fundamental; 3.2 Princípio Da Prevenção; 3.3 Princípio Do Equilíbrio;
3.4 Princípio Poluidor Pagador; 3.5 Princípio Da Responsabilidade Socioambiental; 4. Dos
Crimes Ambientais; 4.1 Dos Crimes Contra o Ordenamento Urbano e Cultural; 4.2 Dos
Crimes Contra a Administração Ambiental; 5. Responsabilidade; 5.1 Responsabilidade
Penal; 5.2 Responsabilidade Penal da pessoa Jurídica; 6. Conclusão; 7. Referências.
1. INTRODUÇÃO
O direito criminal ambiental possui aspectos peculiares, pode se destacar o seu
caráter preventivo, como exemplo, esse aspecto permite a antecipação da tutela penal
remediando a ocorrência de danos irreversíveis a natureza, a lei 9605/98 carrega uma
importante tarefa, no qual busca impossibilitar fatores que acarretam na alta degradação
da natureza, como por exemplo o aumento no número de queimadas, desmatamentos,
contaminação no solo e água, poluição, mudanças climáticas, além de gerar doenças,
infertilidade da terra, extinção de fauna, flora, garantindo a qualidade de vida e a
permanência de todas as espécies que compõem a natureza.
Segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, caput, dispõe sobre o
reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio como uma extensão ao direito à
vida, seja pelo aspecto da própria existência física e saúde dos seres humanos ou quanto à
dignidade desta existência, medida pela qualidade de vida. Este reconhecimento impõe ao
Poder Público e à coletividade a responsabilidade pela proteção ambiental, por se tratar
de um bem difuso e de uso comum do povo, o constituinte estabelece que todos possuem
direito de usufruir respeitando as próximas gerações de modo que todos tenham uma vida
saudável mas, ela não foi a primeira a falar sobre direito ambiental, antes de 1988 a lei n.
6.938/81 foi o divisor de águas para o direito ambiental, estabelecendo políticas públicas,
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princípios e diretrizes. A constituição veio em seguida e reafirmou o direito ambiental e
seus princípios com um capítulo todo destinado a ele.
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Ocorre que preservar e equilibrar os recursos naturais por parte de empresas ou
entes coletivos ainda enfrentam grandes dificuldades, devendo ser responsabilizados por
delitos ambientais ora praticados, por se tratar de um tema relevante e com várias
especulações dentro da doutrina e os órgãos julgadores, torna a problemática de suma
importância, pois a matéria de discussão se faz presente até os dias atuais, devendo ser
analisada tal responsabilização, como aplicação das sanções cabíveis diante o
ordenamento jurídico atual, assim quando se comete um crime ambiental, ocorre a
violação a um direito, essa violação é qualquer dano causado ao meio ambiente sejam eles:
contra a flora, fauna, recursos naturais e o patrimônio cultural.
Portanto, a responsabilidade penal da pessoa jurídica não foge à regra tradicional
assentada na culpa e nesse caso, o elemento anímico é regido pelos princípios
constitucionais da culpa, que o direito penal não dispensou. Entretanto, inegavelmente,
será um desafio para a doutrina, a jurisprudência e aos operadores do Direito como um
todo estabelecer formas, meios e parâmetros para melhor acomodar a implementação do
instituto segundo os ditames do Direito Ambiental e do Direito Penal pois, com a violação
do direito protegido, o crime se torna passível de sanção que é regulado por legislação
especial. A lei que regula tais atos criminosos é a Lei de Crime Ambientais, além de
determinar as sanções penais também determina as administrativas e todas as derivadas
de atos lesivos ao ambiente natural do país.
2. CONCEITOS AMBIENTAIS ESPECÍFICOS
O termo “meio ambiente” foi usado pela primeira vez em 1835. Mas na época o
conceito dado a ele era muito restrito quando comparado ao conceito atualmente.

Não havia definição legal sobre o que era o meio ambiente até a criação da Lei Federal n.
6.938/81 (lei nacional de políticas do meio ambiente), que define o meio ambiente em seu
artigo 3º inciso I, como 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. Este
conceito foi positivado pela Constituição de 1988 e também foi ampliado, abrangendo
além do meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural, o
meio ambiente do trabalho e o patrimônio genético. A Carta Maior não só abarcou esses
novos conceitos, como também os garantiu a todos, um meio ambiente ecologicamente
equilibrado é direito de todos e está intimamente ligado a qualidade de vida de acordo
com o artigo 225º da Constituição:
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“Art. 225º 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 9defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
Com este artigo, a CF veio afirmar três pontos para o povo brasileiro, o primeiro é
que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, segundo esse
direito é um bem de uso comum do povo e essencial para uma vida sadia, terceiro tanto o
poder público quanto a população têm o dever de proteger e preservar não só para si, mas
também para a sociedade.
2.1 CONCEITO DE DIREITO AMBIENTAL
Antes de se usar o termo direito ambiental, alguns usavam o termo direito ecológico,
um desses doutrinadores foi Sergio Ferraz (1972, pág.98) a definindo como o conjunto de

técnicas, regras e instrumentos jurídicos organicamente estruturados, para assegurar um
comportamento que não atente contra a sanidade mínima do meio- ambiente.
Conceitualmente, o Direito Ambiental é o ramo do direito que estabelece as normas e
princípios que visam limitar as condutas humanas nocivas às relações entre o homem e a
natureza, tem a finalidade de garantir o uso dos recursos sem o seu esgotamento o
protegendo para futuras gerações. É um direito sistematizador fazendo articulação da
legislação com doutrinas e jurisprudência relacionadas a temas que envolvam o meio
ambiente, evitando assim o isolamento deles. Como bem define Leme (2012, pág. 60):
“Não se trata mais de construir um direito das águas, um direito da
atmosfera, um direito do solo, um direito florestal, um direito da fauna
ou direito da biodiversidade. O direito ambiental não ignora o que
cada matéria tem de específico, mas busca interligar estes temas com
a argamassa da identidade dos instrumentos jurídicos de prevenção e
de reparação, de informação, de monitoramento e de participação.
2.2 CONCEITO CRIME AMBIENTAL
Considera-se crime a infração penal a que a lei comina pena de reclusão ou de
detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa.
Crime é a violação de um bem penalmente protegido, ele é um fato típico, onde ocorre a
ação humana dolosa ou culposa, um resultado, um nexo que ligue a conduta ao resultado
e o enquadramento dessa conduta nas tipificações criminais e por fim, deve ser ilícito ou
antijurídico ou seja deve violar um bem jurídico protegido pela lei.

Dito isso, é possível dizer que se considera crime ambiental qualquer conduta que
cause agressão ou ainda danos ao meio ambiente, bem tutelado pela Constituição e pela
Lei de crimes ambientais, para que caracterize o crime essa agressão deve ultrapassar os
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limites legalmente consentidos. Para isso, é necessário a existência de tipificação da
conduta, enquadrando a intensidade da agressão nos parâmetros legais, de forma
resumida, uma agressão ambiental só é reconhecida como infração penal quando a
conduta houver sido tipificada em lei, o impacto dessa conduta pode ocorrer por qualquer
ação humana que venha a afetar, direta ou indiretamente a saúde, a segurança e o bemestar da população, a abrangendo também atividades sociais e econômicas, condições
estéticas e sanitárias do ambiente e a qualidade dos recursos ambientais.
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3. PRINCÍPIOS DO DIREITO AMBIENTAL
O Direito Ambiental possui seus próprios princípios norteadores, que buscam
proteger a vida, em qualquer forma que está se manifeste, garantindo dignidade para as
presentes e futuras gerações. Não há um consenso na doutrina sobre quais são os
princípios do direito ambiental, sendo apresentados alguns dos principais princípios em
uma visão geral encontrado na doutrina. Podemos tomar como conceito de princípio o de
Humberto Ávila (2018, pág.102) que diz:
“Normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e
com pretensão de complementaridade e de parcialidade, para cuja
aplicação se demanda uma avaliação da correlação entre o estado de
coisas a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida
como necessária à sua promoção”
Em razão da existência de inúmeros princípios e da íntima correlação entre eles,
sendo quase impossível haver unanimidade dos autores quando de sua abordagem.
3.1 PRINCÍPIO DO DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL
Este é o primeiro e mais importante princípio Direito Ambiental, tal princípio
decorre do texto expresso da Constituição Federal, em seu artigo 225º caput, que 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 preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”
Deste princípio basilar decorrem os demais princípios do Direito Ambiental. O
reconhecimento internacional do princípio, está baseado na Declaração de Estocolmo de
1972, tendo sido reafirmado pela Conferência Rio 92, ele estabelece o que todo ser
humano tem direito a um ambiente saudável por estar ligado diretamente a qualidade de
vida.
3.2 PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO
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Ocorre na obrigação de evitar o dano ambiental e utilizar medidas preventivas, é
aquele em que se constata, previamente, a dificuldade ou a impossibilidade da reparação
ambiental, ou seja, consumado o dano ambiental sua reparação é sempre incerta ou
excessivamente onerosa, motivo pelo qual busca evitá-lo. A razão maior é a necessidade
da cessação imediata de atividades, potencialmente poluidoras, pelo resultado danoso que
elas podem causar.
3.3 PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO
É o princípio onde devem ser pesadas todas as implicações de uma intervenção no
meio ambiente, como a construção de um empreendimento por exemplo, objetivando
encontrar a solução que melhor concilie um resultado positivo da obra com impactos
mínimos a natureza, nele há a necessidade de se analisar todas as consequências possíveis
e previsíveis da obra e verificar quais os benefícios que essa construção pode trazer, se é
útil a sociedade e se sua interferência será mínima ao ambiente.
3.4 PRINCÍPIO POLUIDOR PAGADOR

Este é bem importante, ele tenta impor ao poluidor a obrigação de recuperar ou
indenizar o dano que ele causou. Busca compensar a degradação causada tendo em vista
que o dano é coletivo, mas o lucro recebido pelo produtor privado é uma forma de
compensar o lucro do causador e de minimizar o dano. Podemos dividi-lo em duas
vertentes: repressivo onde há responsabilidade civil objetiva de reparar o dano e/ou
indenizar e preventivo onde o objetivo é fazer com que as pessoas físicas ou jurídicas
arquem com o custo das medidas que sejam necessárias para eliminar ou dar uma
destinação adequada aos resíduos da sua produção.
3.5 PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

De acordo com a Lei 9.605/98, que trata dos crimes ambientais e a Lei n. 6.938/81,
que fala da responsabilidade objetiva daquele que causar algum dano ambiental, este
princípio cuida de responsabilizar as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente, sujeitando os infratores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.
4. DOS CRIMES AMBIENTAIS
Neste capítulo trataremos da lei 9.605/98 carinhosamente apelidada de lei de crimes
ambientais, ela veio com o objetivo de suprir uma lacuna que existia na legislação
ambiental brasileira, pois faltava ao poder público preceitos penais e administrativos para
proteção do meio ambiente. A legislação tem a finalidade de cuidar de forma mais
detalhada da tutela penal e administrativa para completar o direito ambiental brasileiro, de
qualquer forma o nome dado a lei não é por acaso, pois como mencionei o objetivo dela
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é legislar sobre crimes ambientais, ela possui 82º artigos divididos em 8 capítulos voltados
para a proteção do meio ambiente. No entanto é importante lembrar que existem outras
leis que tratam de crimes ambientais ou de sua proteção, posso citar como exemplo a lei
de Proteção à Fauna (Lei n. 5.197/67).
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A muito tempo sabemos que a sobrevivência humana depende do uso de recursos
naturais, entretanto também se sabe que a cada década que passa esses recursos ficam
mais escassos, como havia falado no início do trabalho o meio ambiente é um bem de uso
comum do povo, de acordo com o art. 225º, caput, da CF, portanto é plausível que ocorra
a punibilidade pelos danos causados a ele simplesmente pelo fato da proteção ambiental
está estritamente ligado ao direito à vida de cada indivíduo.
4.1 DOS CRIMES CONTRA O ORDENAMENTO URBANO E CULTURAL
Existe apenas quatro artigos reservados para os crimes contra o ordenamento
urbano que são o 64º e 65º e o patrimônio cultural artigo 62º e 63º, eles tipificam condutas
delituosas praticadas contra bem público. Os dois primeiros não ultrapassam um ano de
detenção, por tanto pode ser aplicado a transação penal, previsto no artigo 76º da Lei
9.099/95, os dois últimos têm pena mínima de um ano de reclusão, aplicando-se o instituto
da suspensão do processo, previsto no art. 89º da mesma lei.
Neste busca-se resguardar a proteção de um ambiente sadio para as pessoas, pois
mesmo o ambiente natural sendo o mais relevante para preservação dos seres humanos
ele não é o único, inclui-se também os espaços urbanos e culturais, pois os bens culturais
carregam o passado histórico da sociedade e constituem assim, parte integrante do
patrimônio ambiental lato sensu, de indiscutível relevância para a conformação de uma
sadia qualidade de vida. Por isso deve ser inserido os crimes contra o ordenamento urbano
e o patrimônio cultural no rol dos crimes contra o meio ambiente, para que seja possível
um meio ambiente equilibrado e sadio á todos é preciso a proteção das edificações
urbanas e da cultura do nosso povo, o responsável por essa proteção é o poder público,
esta lei foi criada com a finalidade de punir aqueles que não a obedecem e garantir esse
direito.
4.2 DOS CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL
Antes do surgimento dessa lei o funcionário público e o particular respondiam pelas
infrações que estavam previstas no Código Penal, artigo 328º e seguintes que tratam dos
crimes praticados por particular contra a administração em geral e nos artigos 312º e
seguintes que tratam dos crimes praticados por funcionário público contra a administração
em geral. Com a criação da Lei Ambiental que dispõe os determinados atos delituosos
tanto ao particular quanto ao funcionário público, a lei reservou cinco artigos para estes
crimes, compreende os artigos 66º até 69º têm penas mínimas de um ano de reclusão e
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de detenção e o artigo 69º-A que prevê pena de reclusão de 3 a 6 anos e mais multa. A lei
buscou punir tanto o funcionário quanto o particular que comete a infração contra a
administração ambiental, no entanto as penas para os funcionários públicos são mais
severas, pois é natural que ocorra uma reprovabilidade maior de sua conduta,
considerando sua capacidade acentuada de conhecimento sobre assunto.
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5. RESPONSABILIDADE
A Constituição Federal tutela o meio ambiente em um tríplice responsabilidade do
poluidor, que se desdobra em três esferas, são elas: administrativa, penal e civil de acordo
com o artigo 225, § 3º:
Art. 225. (...)
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais
e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os
danos causados.
Ressalto ainda que, quando a Carta Magna estabelece as condutas e atividades
lesivas ao meio ambiente e sujeita os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as infrações
penais e administrativas independente da obrigação de reparar os danos, ela preceitua a
regra da cumulatividade das sanções e determina a inexistência de Bis in idem, uma vez
que as sanções penais, civis e administrativas além de protegerem objetos distinto também
estão sujeitas a regimes jurídicos diferentes, ou seja, elas são independentes entre si, mas
aplicadas de forma harmoniosa.
Não se pode esquecer que a responsabilidade nada mais é que a decorrência de um
princípio maior, justamente o princípio do poluidor. De acordo com o artigo 3º, VI da Lei
n. 6.938/81, considera-se poluidora a pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiente, ele deve responder pelo dano e se possível recuperar a área degrada.
5.1 RESPONSABILIDADE PENAL
Antes do advento da lei n. 9.605/98, as infrações existentes encontravam-se em leis
esparsas e no código penal. Com a sua criação o legislador buscou proteger a sociedade e
restringir a pena privativa de liberdade aos casos de reconhecida necessidade, com a
finalidade de impedir grande população carcerária. esta lei procura estabelecer opções
diferentes de sanções, pois entende que os infratores apresentam baixa periculosidade. É
importante enfatizar que de acordo com o princípio da subsidiariedade da ação penal, este
ramo do direito deve incidir sobre o caso concreto somente quando as demais instâncias
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de responsabilização (administrativa e civil) que são menos gravosas não forem suficientes
para coibir a conduta infracional lesiva ao bem jurídico tutelado. Quanto a responsabilidade
de pessoas físicas verifica-se no art. 2º da lei de crimes o seguinte transcrito:
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Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes
previstos nesta Lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da
sua culpabilidade, bem como o diretor, o administrador, o membro de
conselho e de órgão técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou
mandatário de pessoa jurídica, que, sabendo da conduta criminosa de
outrem, deixar de impedir a sua prática, quando podia agir para evitála.
Percebe-se que este artigo fala sobre concurso de agentes, admitindo a coautoria e
a participação nos crimes, seja por ação ou omissão, de pessoas físicas ou jurídicas. Este
artigo é de suma importância para a lei pois é comum ocorrer a coautoria nos crimes
ambientais que por muitas vezes são cometidos por pessoas físicas que geralmente estão
ligadas a pessoas jurídicas prestando serviços. Observa-se no transcrito que se adota a
teoria monista no concurso de pessoas, pois mesmo todos respondendo pelo mesmo
crime, cada um responde na medida da sua culpabilidade. Destaca-se que no direito penal,
não vigora a responsabilidade objetiva como na responsabilidade civil ambiental, aqui
torna-se imprescindível a comprovação do elemento subjetivo, culpa ou dolo do agente.
5.2 RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA
Inicialmente a doutrina era discordante em relação a responsabilidade criminal das
pessoas jurídicas, existem três correntes no direito a respeito desse assunto. De forma
sucinta para a primeira corrente, não era aceita a responsabilidade penal da pessoa jurídica
por condutas lesivas contra o meio ambiente, aludindo ao princípio societas delinquere
non potest, segundo o qual, é inadmissível a punibilidade penal dos entes coletivos, sendo
possível apenas a aplicação da responsabilidade administrativa ou a civil, argumentando a
ausência de vontade, culpabilidade e consciência.
A segunda corrente defende que para responsabilizar a pessoa jurídica pautada na
teoria da dupla imputação, é preciso responsabilizar a pessoa física que a representa, ou
seja, a entidade não podendo ser responsabilizada sozinha, na medida em que é a pessoa
física que age com elemento subjetivo próprio. Foi nesse sentido que STJ pacificou seu
entendimento, vejamos:
EMENTA-EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. CRIME AMBIENTAL. RESPONSABILIZAÇÃO DE
PESSOA JURÍDICA. IMPUTAÇÃO SIMULTÂNEA DA PESSOA NATURAL.
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NECESSIDADE. PRECEDENTES. ARTIGOS 619 E 620 DO CPP. DECISÃO
EMBARGADA QUE NÃO SE MOSTRA AMBÍGUA, OBSCURA,
CONTRADITÓRIA OU OMISSA. EMBARGOS REJEITADOS. 9 1. A
jurisprudência deste Sodalício é no sentido de ser possível a
responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais
desde que haja a imputação simultânea do ente moral e da pessoa
natural que atua em seu nome ou em seu benefício. EDcl no Recurso
Especial nº 865.864- PR (2008) Rel.Min. Adilson Vieira Macabu (Des.
Convocado do TJRJ j. 20/10/ 2011- Órgão Julgador Quinta Turma.
Inclusive, o STJ analisando a norma do art. 3º da Lei 9.605/98 chamou atenção para
a chamada teoria da dupla imputação. Ela determina que para a ocorrência da
responsabilidade da pessoa jurídica também deve haver a imputação da pessoa física
responsável pelo ato, ou seja, só haveria de se falar em denúncia se houvesse a efetiva
imputação da pessoa jurídica e da pessoa física representante legal da entidade. Sobre
essa teoria, os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento de que, para que possa
haver a responsabilização da pessoa jurídica, é verdadeiro requisito que também seja
responsabilizado o representante responsável.
A terceira defende que é possível a responsabilização da pessoa jurídica no caso de
crimes ambientais não sendo necessariamente preciso a imputação da pessoa física, pois
assim está em conformidade com o § 3º do art. 225º da CF/88. Desse modo, a pessoa
jurídica pode ser punida penalmente por crimes ambientais ainda que não aconteça a
simultânea responsabilização de uma pessoa física em conjunto. Vejamos:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA POR
CRIME AMBIENTAL: DESNECESSIDADE DE DUPLA IMPUTAÇÃO
CONCOMITANTE À PESSOA FÍSICA E À PESSOA JURÍDICA. 1.
Conforme orientação da 1ª Turma do STF, "O art. 225, § 3º, da
Constituição Federal não condiciona a responsabilização penal da
pessoa jurídica por crimes ambientais à simultânea persecução penal
da pessoa física em tese responsável no âmbito da empresa. A norma
constitucional não impõe a necessária dupla imputação." (RE 548181,
Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 6/8/2013,
acórdão eletrônico DJe-213, divulg. 29/10/2014, public. 30/10/2014);

2.Tem-se, assim, que é possível a responsabilização penal da pessoa
jurídica
por
delitos
ambientais
independentemente
da
responsabilização concomitante da pessoa física que agia em seu
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nome. Precedentes desta Corte. (RMS 39.173/BA, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
06/08/2015, DJe 13/08/2015)
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Destaco que para essa corrente, o § 3º do art. 225º não exige a responsabilização
da pessoa física para que exista a responsabilidade da pessoa jurídica, pois a mesma ciência
que atribui personalidade à pessoa jurídica deve ser capaz de atribuir-lhe a
responsabilidade. Portanto ela existe de forma própria no ordenamento jurídico e prática
atos no meio social através da atuação de seus administradores, podendo ser passível de
responsabilização. Assim estabelece os órgãos jurisdicionais.
Antes de adentrar no tema de responsabilidade da pessoa jurídica, é preciso
entender o seu conceito. Trata-se de ente criado pela lei com a finalidade de atuar em
relações sociais, econômicas e jurídicas, dotada de personalidade própria, capaz de ser
sujeito de direitos e obrigações. Dito isso, passo para análise do artigo 3º da Lei 9605/98,
que dispõe:
Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa,
civil e penalmente conforme o disposto nesta Lei, 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.
Observa-se que o dispositivo estabelece dois pressupostos para que seja atribuída
a responsabilidade da pessoa jurídica, são eles: a necessidade de o delito ambiental ter
sido cometido pelo seu representante legal, contratual ou por seu órgão colegiado e bem
como por interesse, pois nesses casos é preciso que a conduta seja determinada por
aqueles que de fato têm poderes para falar e agir em nome da empresa e que tenha sido
no interesse ou em benefício da pessoa jurídica. Presente esses dois requisitos nasce a
responsabilidade da entidade, uma vez que a pessoa jurídica não responde nos casos em
que a decisão for domada por alguém que não tem poderes para tanto, nessa situação
apenas o agente será responsabilizado, pois ele não agiu em nome da pessoa jurídica e
nem em interesse ou benefício dela, somente em interesse próprio. O mesmo vale para o
dirigente do ente que toma uma decisão para fins ilícitos, mas, que em nada interesse ou
beneficie a empresa, nesse caso não há a responsabilização penal da pessoa jurídica.
No momento da apuração da responsabilidade será observado os elementos
objetivos e subjetivos da responsabilidade penal da pessoa jurídica na conduta praticada
pelo seu órgão colegiado ou seu representante legal ou contratual, somando-se a isso o
aspecto do benefício e do interesse, visto que mesmo se tratando de uma pessoa jurídica
seus atos são praticados por pessoas físicas. Essas pessoas que representam a entidade
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quando agem estão também encarnando e impulsionando as vontades da pessoa jurídica.
Mas mesmo o agente estando nessa posição, quando se verifica uma conduta ilícita da
empresa, tem-se como consequência também a responsabilidade das pessoas físicas que
a conduzem, sejam elas autoras ou coautora. Como prevê o parágrafo único do mesmo
art. 3º:
“Parágrafo único: A responsabilidade das pessoas jurídicas não exclui
a das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato.”
O texto deixa claro que a responsabilidade da pessoa jurídica não excluirá a
responsabilidade da pessoa física, quando for possível aferir o envolvimento das pessoas
físicas em ilícitos envolvendo a empresa, elas também serão responsabilizadas junto a
entidade. Este parágrafo busca evitar que a pessoa jurídica seja um instrumento usado
pelas pessoas físicas para a prática de crimes, pois por muito tempo houve o uso das
entidades pelos seus sócios ou representantes com o fim de utilizá-las como uma cortina
para esconder a prática de infrações e outros interesses escusos, fugindo do real objetivo
do ente jurídico, se aproveitando da situação, sabendo da impossibilidade de se confundir
o patrimônio da empresa com o patrimônio dos sócios.
Como resposta para esses ilícitos, a legislação ambiental se adaptou e passou a
admitir a desconsideração da personalidade jurídica. Impedindo que a existência da
entidade seja um empecilho para responsabilização dos infratores. A desconsideração da
pessoa jurídica já era permitida no direito fiscal, trabalho e nas lides de consumo, passando
a ser regra também para o direito ambiental. A lei de crimes ambientais no art. 4º,
determina a desconsideração da pessoa jurídica, sempre que ela se tornar uma barreira na
busca da compensação sobre os prejuízos causados, vejamos:
Art. 4º Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente.
Salienta-se que o legislador adotou uma regra que foge dos parâmetros comuns
para os outros ramos de direito. Normalmente, na solução de crises de cunho não
ambiental, a desconsideração somente acontece com a comprovação da má administração
ou com a ocorrências de ilícitos por parte de quem administra a empresa. No entanto, o
transcrito se limita a afirmar a possibilidade da desconsideração sempre que ela for um
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos, não exigindo para tanto que seus representantes
tenham agido com dolo, culpa, má fé ou ainda ilicitamente.
A desconsideração da pessoa jurídica busca impedir a inadimplência da entidade e
garantir o pagamento sempre que a pessoa jurídica de direito privado danificar o meio
ambiente, até mesmo quando não tiver condições para solver o prejuízo, ou seja, se o
poluidor que no caso é a pessoa jurídica não tem patrimônio suficiente para arcar com o
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ressarcimento do meio ambiente, então essa responsabilidade passa imediatamente para
o patrimônio das pessoas físicas sócias ou responsáveis pela pessoa jurídica.
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Vale lembrar que tanto a administração pública direta como a indireta também
podem ser responsabilizadas penalmente. Isso significa que a União, os Estados e os
Municípios, as autarquias, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, as
agências e as fundações de direito público, poderão ser responsabilizadas penalmente.
Nesse caso, tanto a pessoa jurídica privada quanto pública respondera pela pena com a
sanção cominada no art. 21º da Lei 9.605/1998 que estabelece:
Art. 21º. As penas aplicáveis isolada, cumulativa ou alternativamente
às pessoas jurídicas, de acordo com o disposto no art. 3º, são:
I - Multa;
II - Restritivas de direitos;
III - prestação de serviços à comunidade.
a) Multa
É uma espécie de sanção patrimonial visando na obrigação imposta ao
sentenciado de pagar ao fundo penitenciário determinado valor, poderá ser a
aplicada isolada, cumulativa ou alternativamente e será calculada de acordo com
o artigo 18º da lei de crimes ambientais.
b) Restritiva de direitos
Essa pena vem descrita na lei em seu artigo 22º, estabelecendo três tipos
de pena restritivas, são elas:
Art. 22. (...)
I - Suspensão parcial ou total de atividades;
II - Interdição temporária de estabelecimento, obra ou atividade;
III - proibição de contratar com o Poder Público, bem como dele obter
subsídios, subvenções ou doações.
A suspensão das atividades ocorrera quando estas não estiverem obedecendo às
disposições legais ou regulamentares, relativas à proteção do meio ambiente de acordo
com o parágrafo 1º do mesmo artigo. A aplicação da interdição ocorrerá quando o
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estabelecimento, obra ou atividade estiver funcionando sem a devida autorização, ou em
desacordo com o permitido, ou ainda com violação legal ou regulamentar, assim
estabelece o parágrafo 2º, esse último é bem claro ao determinar a proibição da
contratação pelo poder público, o parágrafo 3º estabelece que essa proibição de
contratação não pode exceder o prazo de dez anos.
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c) Prestação de serviço a comunidade
A prestação de serviço está elencada no artigo 23º da mesma lei, elas consistem em
prestação de serviço à comunidade e podem ser de quatro formas, como estabelece o
disposto:
Art. 23. A prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica
consistirá em:
I - Custeio de programas e de projetos ambientais;
II - Execução de obras de recuperação de áreas degradadas;
III - manutenção de espaços públicos;
IV - Contribuições a entidades ambientais ou culturais públicas
É possível verificar uma característica comum em todas as penas de prestação de
serviço descritas, todas procuram de alguma maneira “recompensar” o mal causado ao
ambiente, buscando reparar o dano com atividades que revitalizam o meio ambiente.
Em seu artigo 24º a legislação vem trazendo a liquidação forçada, trata-se da
dissolução da pessoa jurídica através de ação pública, onde a empresa poderá perder o
seu registro tendo como resultado o impedimento dessa mesma empresa em funcionar no
local. Vejamos:
Art. 24º. A pessoa jurídica constituída ou utilizada,
preponderantemente, com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a
prática de crime definido nesta Lei terá decretada sua liquidação
forçada, seu patrimônio será considerado instrumento do crime e
como tal perdido em favor do Fundo Penitenciário Nacional.
A lei é clara ao estabelecer em que circunstâncias se declara a liquidação forçada,
quando a empresa for criada ou usada com a finalidade de facilitar, permitir ou ocultar a
prática de crimes previsto na Lei n. 9.605/98, terá a liquidação decretada. Este mecanismo
visa impedir o uso do ente para fins não lícitos e evita a não reparação do dano.
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Quando ocorre um dano ambiental, pune-se aquele que praticou o ato, seja ele
pessoa física ou jurídica, que esteja tanto no polo passivo quanto no polo ativo, da
ocorrência do dano ambiental. No polo passivo temos os órgãos governamentais, como
União, Distrito Federal, Estados e Municípios. Já no polo ativo encontramos as pessoas
jurídicas e físicas. A lei n° 9.605/98 ainda diz que:
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O art. 3° da referida Lei, traz a responsabilização da pessoa jurídica: As
pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e
penalmente conforme o disposto nesta Lei, 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:
Verifica-se que ainda existe divergência de entendimentos na comunidade jurídica
nacional relacionado a responsabilidade penal das pessoas jurídicas. Podendo ser
mencionando como um último grande acontecimento na esfera nacional o desastre
ambiental em Brumadinho, houve o crime doloso, uma vez que, o derramamento de
dejetos só ocorreu por práticas criminosas efetuadas pelos dirigentes da empresa, que
mesmo sabendo dos perigos que a barragem proporcionava mante seus atos. Este tipo de
crime está previsto no art. 54 do CP, a pena de reclusão de um a quatro anos e multa.
Este ocorrido abre novas discussões sobre o assunto trabalhado. Segundo notícia
publicada na Folha de São Paulo (GERAQUE; MENA, 2015), em estimativas de ecólogos,
geofísicos e gestores ambientais, pode levar décadas, ou mesmo séculos, para que os
prejuízos ambientais sejam revertidos
Desta forma, teremos que verificar os desdobramentos jurídicos, a respeito do caso
de Brumadinho, para vermos qual será o entendimento do magistrado, quanto a
responsabilização penal da pessoa jurídica.
s penas restritivas de direito, podem ser a suspensão de atividades (redação dada
no art.22, I e § 1º da Lei 9.605/98). E o artigo 22, II e §2° também diz que, pode haver a
interdição temporária do estabelecimento, obra ou atividade. E por fim, o mesmo artigo
em seu inciso III e §3° diz que a pessoa jurídica pode sofrer a proibição de contratar com
o Poder Público, bem como dele obter subsídios, subvenções ou doações, sendo levado
as condições financeiras da pessoa jurídica, para que seja empregado multa e desta forma
fique inibida de praticar novamente crimes desta natureza.
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6. CONCLUSÃO
A responsabilidade penal da pessoa jurídica, é uma nova forma dentro do nosso
ordenamento jurídico, sendo recente e pouco aplicado em crimes ambientais, porém,
diante dos últimos acontecimentos no cenário nacional, faz-se necessário urgência em
maior aplicabilidade da lei de crimes ambientais, com o objetivo de coibir, impedir, que
danos desastrosos ocasionados por grandes corporações empresárias, voltem a
acontecer, haja vista, o que aconteceu em Brumadinho, com um fato semelhante,
ocasionado pela mesma empresa, onde houveram danos irreparáveis ao meio ambiente,
além de inúmeras vidas ceifadas. A lei de n. 9.605/98 carrega um relevante papel nesse
quesito, ela abrange crimes que ocorrem com frequência no país e graças a sua existência
jurídica, hoje é possível punir os infratores e principalmente buscar a reparação dos danos
causados por eles. Logo, o apresente trabalho abordou sobre conceitos e princípios que
norteiam o direito ambiental e essa lei, princípios de grande importância para a sua
aplicação e para reversão dos prejuízos causados à natureza. Foi possível destacar que o
direito penal, veio para ajudar a lei de crimes ambientais, pois tutela as condutas que
representam perigo real para a sociedade, independentemente de serem efetuadas por
pessoas físicas ou jurídicas, a lei até o dia de hoje não sofreu muitas mudanças, mas trouxe
consigo uma importante inovação no direito ambiental penal quanto a responsabilidade,
ela busca responsabilizar as pessoas jurídicas, um avanço de grande magnitude posto que,
muitos dos grandes danos causados ao meio ambiente ocorrem por atos inconsequentes
de empresas, com esse transcrito também é possível evitar a criação de empresas com a
finalidade única de cometer ilícitos ambientais.
Conclui-se que a principal finalidade da lei é gerar para o Estado o poder de punir
os infratores e também de obrigá-los a reparar o dano causado, ressaltando que as
soluções para os problemas ambientais não podem se limitar apenas a normas impostas
pelo Estado para punir e tentar obrigar o homem a ter uma conduta que ele não entende
a magnitude do valor, dentro dessas soluções deve haver também, principalmente,
medidas que o conscientize do valor que o meio ambiente tem para a sobrevivência de
todas as espécies e o quanto dependemos dele para ter qualidade de vida.
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ISA OMENA MACHADO DE FREITAS49
(orientadora)
RESUMO: Este artigo tem com problemática quais seriam os possíveis vínculos entre clone
e doador de material genético, se há alguma relação de parentesco estabelecida entre eles
ou não, considerando o atual ordenamento jurídico brasileiro. Sendo uma pesquisa jurídica
- científica, na qual foi utilizado o método de abordagem teórico dedutivo, por meio da
pesquisa exploratória documental, ondefoi estabelecida uma cadeia de raciocínio entre
premissas, chegando ao resultado de que o clone pelo princípio da igualdade e isonomia,
e também ao direito constitucional à família, é integrante da família do doador, possuindo,
portanto vínculo com a família do doador genético.
Palavras-chave: Clone; Doador genético; Clonagem Humana.
ABSTRACT: This article discusses the possible links between clone and genetic material
donor, whether or not there is any kinship relationship established between them. As a
legal-scientific research, in which the deductive theoretical approach method was used,
through documentary exploratory research, where a chain of reasoning between premises
was established, reaching the result that the clone by the principleof equality and isonomy,
and also to the constitutional right to the family, is a memberof the donor's family, having,
therefore, a link with the genetic donor's family.
Keyword: Clone; Genetic donor; Human Cloning.
1 INTRODUÇÃO
Prefacialmente cumpre salientar que o tema “CLONAGEM HUMANA: vínculos
jurídicos entre clone e doador”, surgiu do interesse em estudar um assunto gerador de
controvérsias, sejam pesquisas em torno de argumentos favoráveis ou contrários.
Vislumbram um modo de abordagem, que repugna pelos possíveis resultados e que
abre um leque entusiasmante de possibilidades. Onde acredita-se que a Clonagem
49 Mestre. FREITAS, Isa Omena.Professor da Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins (FCJP).
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humana seja um grande avanço tecnológico, que poderia trazer soluções na área da
genética e biologia.
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Dessa forma, o presente artigo pretende realizar um estudo sobre quaisseriam
os vínculos jurídicos entre clone e doador, com o intuito de descobrir se háde fato
alguma ligação, seja ela de paternidade, relação de irmãos ou ate mesmo nada, entre
clone e doador, considerando o atual ordenamento jurídico brasileiro.
O método de abordagem teórica será o dedutivo, pois se baseará em teoriase
concepções doutrinárias, com o propósito de compreender acerca dos possíveis
vínculos que a clonagem pode estabelecer entre clone e matriz genética.
Para atingir esse resultado, será utilizado a metodologia de pesquisa jurídicacientífica, por meio da pesquisa exploratória e documental.
Ademais, a presente pesquisa tem o intuito de revelar que a clonagem, assim
como qualquer outro assunto envolvendo bioética, merece ser debatido, expondo suas
vertentes favoráveis, e não com repulsa como vem sendo abordado por alguns autores,
pois se refere a um grande avanço na história não só da biotecnologia, mas sim da
humanidade.
DAS PESSOAS NATURAIS EXISTENTES NO DIREITO BRASILEIRO
A pessoa natural é sinônimo de pessoa física, é o ser humano considerado como
sujeito de direitos e deveres. Para ser uma pessoa, basta tão somente existir, nascer
com vida, adquirindo personalidade jurídica. (FORESTIERI, 2019).
Como diz Lôbo (2021):
Pessoa é o sujeito de direito em plenitude, capaz de adquirir e
transmitir direitos de deveres jurídicos. Todo ser humano nascido
com vida é pessoa. Pessoa é atributo conferido pelo direito, ou
seja, não é conceito que se extrai da natureza. É, portanto,
conceito cultural e histórico, que o direito traz para seu âmbito.
(LÔBO, 2021,p.194)
Logo no início do Código Civil, nos artigos 1° e 2°, já apresenta uma conceituação
importante:
Art. 1° Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil.
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Art. 2° A personalidade civil da pessoa começa do nascimento
com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do
nascituro.
Desse modo, com o nascimento com vida, a pessoa natural passa a ser titularde
direitos e deveres na esfera civil.
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Toda pessoa natural, simplesmente pelo fato de nascer com vida, e existir é
portadora de direitos e obrigações perante a sociedade. Destarte, embora um clone
seja a cópia de um outro ser existente, ele também faz jus aos direitos e garantias
existentes no Ordenamento jurídico.
Personalidade Jurídica
A personalidade é atribuída a toda pessoa que nasce com vida. Atributo do ser
humano.
A personalidade é, portanto, conforme estabelece Gonçalves (2021), “o conceito
básico da ordem jurídica, que a estende a todos os homens, consagrando-a na
legislação civil e nos direitos constitucionais de vida, liberdade e igualdade”.
O Código Civil faz referência a três características em relação ao direito da
personalidade. São eles: a intransmissibilidade, não podem ser transferidos a ninguém;
irrenunciabilidade, não podem ser renunciados; e indisponibilidade, não pode dispor
desses direitos. (ARAÚJO, RODRIGUES, 2016, não paginado).
Os Direitos da Personalidade
Bittar (2015) traz a seguinte conceituação para os direitos da personalidade:
Consideram-se da personalidade os direitos reconhecidos à
pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na
sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente na
defesa de valores inatos ao homem, como a vida, higidez física, a
intimidade, o segredo, o respeito, a honra, a intelectualidade e
outros tantos.
Na seara internacional, tem-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos de
1948, da qual o Brasil é signatário, que garante o que todos os seres humanos sejam
possuidores de direitos, trazendo um tratamento igualitário a todos os indivíduos da
raça humana.
Está disposto em seu teor da seguinte maneira:
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Preâmbulo
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Considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a
todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e
inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no
mundo.
[...]
Artigo1
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e
direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em
relação uns aos outros com espírito de fraternidade.
[...]

Artigo 6
Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares
reconhecido como pessoa perante a lei.
Conforme descrito acima, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
reconhece que todos os indivíduos, sem exceção, sendo pertencentes à espécie
humana, já é possuidor de direitos, tais quais como, o direito de ser reconhecido como
pessoa, independente do local que esteja, e também o direito a dignidade, a liberdade,
na quais são inalienáveis.

Piovesan (2018) coloca em sua obra que:
A Declaração de 1948 introduz a concepção contemporânea de
direitos humanos, marcada pela universalidade e indivisibilidade
desses direitos. Universalidade porque a condição de pessoa é
requisito único e exclusivo para a titularidade de direitos, sendo a
dignidade humana o fundamento dos direitos humanos. [...]
Outro dispositivo que traz garantias fundamentais ao indivíduo é a Declaração
Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos (1997), que reconhece que
as pesquisas a respeito do genoma humano é um campo que possui vastas perspectivas
no aprimoramento da saúde, no entanto, enfatiza que deve-se priorizar a dignidade
humana, bem como a liberdade e os direitos humanos e a “proibição de toda forma de
discriminação baseada em características genéticas”. Em seu artigo2° está disposto
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que “toda pessoa tem direito de respeito a sua dignidade, independente de suas
características genéticas”.
Dignidade da Pessoa Humana no Ordenamento Brasileiro
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A Dignidade da Pessoa Humana é o princípio basilar para todos os demais
direitos relacionados ao ser humano como indivíduo. Possui embasamento jurídico na
Constituição Federal de 1988, mais precisamente em seu artigo 5°, onde são várias as
passagens que denotam a dignidade da pessoa humana, a seguir:
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:
- homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição;

- ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei;
- ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante;
- é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato;
[...]

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; (BRASIL.
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil. Brasília, DF: Centro Gráfico, 1988).
São várias as passagens em que evidenciam o direito à dignidade, Santana (2010)
afirma que a dignidade da pessoa humana é qualidade intrínseca da pessoa humana,
para garantir condições existenciais mínimas para uma vida saudável.
Nesse sentido, Piovesan (2000)
A dignidade da pessoa humana, (...) está erigida como princípio
matriz da Constituição, imprimindo-lhe unidade de sentido,
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condicionando a interpretação das suas normas e revelando-se,
ao lado dos Direitos e Garantias Fundamentais, como cânone
constitucional que incorpora “as exigências de justiça e dos
valores éticos, conferindo suporte axiológico a todo o sistema
jurídico brasileiro”.

Em outras palavras, a dignidade da pessoa humana e o princípio base para todo
o Ordenamento Jurídico, pois é por meio desse, que as demais garantias constitucionais
são, de fato aplicadas, fazendo que o homem tenha seus interesses igualmente
considerados, pressupondo a igualdade, independente de raça, gênero, ou qualquer
outra característica individual.
Da Proibição da Clonagem Humana
A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos é onde
estão estabelecidos os princípios basilares relacionados às pesquisas com material
genético e biológicos e a forma de aplicação dos resultados obtidos com tais pesquisas.
No artigo 11 fala a respeito da Clonagem Humana, onde veda tal conduta,
conforme está descrito:
Artigo 11.
Não é permitida qualquer prática contrária à dignidade humana,
como a clonagem reprodutiva de seres humanos. Os Estados e as
Organizações internacionais pertinentes são convidados a
cooperar na identificação dessas praticas e na implementação, em
níveis nacional ou internacional, das medidas necessárias para
assegurar o respeito aos princípios estabelecidos na presente
Declaração. (Declaração Universal Sobre o Genoma Humano e os
Direitos Humanos, 1997).
Logo em seguida, no artigo 12 – b traz que a liberdade de pesquisar se faz
necessário ao avanço do conhecimento, tornando-se parte da liberdade de
pensamento, onde todas as pesquisas nos campos da biologia, genética e medicina
quando relativas ao genoma humano devem promover o alívio do sofrimento da
humanidade como um todo. (Declaração Universal Sobre o Genoma Humano e os
Direitos Humanos, 1997).
No tocante a Clonagem Humana, o ordenamento jurídico brasileiro veda esse
procedimento, por força normativa da Constituição, em seu artigo 225 onde diz:
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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 preservá- lo para as presentes e futuras
gerações.
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§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
- preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e
prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas;
- preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e
manipulação de material genético;
[...]
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de
técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida,
a qualidade de vida e o meio ambiente;
Por intermédio da Lei 11.105 de março de 2005, também conhecida como Lei de
Biossegurança, que compreende as normas e sistemas de fiscalização nastécnicas de
engenharia, fica expressamente proibido tal prática, in verbis:
Art. 6º Fica proibido:
– implementação de projeto relativo a OGM sem a manutenção
de registro de seu acompanhamento individual;
– engenharia genética em organismo vivo ou o manejo in vitro
de ADN/ARN natural ou recombinante, realizado em desacordo
com as normas previstas nesta Lei;
– engenharia genética em célula germinal humana, zigoto
humano e embrião humano;
–
clonagem
humana; [...]
Há também proibições no âmbito internacional em relação à clonagem humana, por
afirmar que fere o princípio da dignidade humana, “a partir do momento que oser
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humano passa a ser instrumentalizado voluntariamente, ferindo assim, a identidade do
novo ser oriundo da referida técnica”. (GUIMARÃES, 2015, não paginado).
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Seguindo o raciocínio de que a clonagem é um atentado aos princípios
fundamentais e que seria um desrespeito ao clone, negando-lhe uma identidade
própria, material genético único, violando seu direito de ser único.

Por seu turno, Sabbatini (1999) não trata a clonagem como um atentado ao princípio
do respeito às pessoas, ele alega que a natureza já vem realizando esse experimento
à clonagem todos os anos e que não vê problemas em ter pessoasidênticas diferindo
apenas na idade, a seguir:
Inclusive que são os gêmeos univitelinos, 'clones' perfeitos um
do outro. Todo mundo acha até bonitinho, encantador; vestem os
filhos da mesma maneira. Qual é o problema ético de se ter dois
gêmeos dessincronizados em idade? Não vejo nenhum.
O receio em relação à clonagem humana está nos olhos de quem vê, para muitos
trata-se de um avanço tecnológico esplêndido, que seria um grande ultraje o não
investimento em pesquisas nesse ramo , para outros, um desrespeito profundo por
violar o direito de identidade do clone, em que, em tese, viveria com angústia de saber
que veio de uma outra pessoa.
Já há proibições, mas não há soluções preestabelecidas para a ocorrência do
evento. Somente a incitação à reflexão da bioética e biodireito, que apesar dabarreira
ética em impedir o afrontamento de princípios fundamentais, não é suficiente perante
os avanços trazidos pelos estudos da biotecnologia.
No ordenamento brasileiro, os direitos humanos e garantias fundamentais
possui fundamento na Constituição Federal de 1988, conforme disposto no artigo 4°,
inciso II, onde diz que: “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios: inciso II- prevalência dos direitos humanos”.
Logo, que os clones são seres humanos, possuem e devem ter seus direitos respeitados.
Dessa forma, todo o teor contido na Constituição Federal é aplicável aos clones
humanos. Quem faz tal afirmação é Glina (2005), in verbis:
O Ordenamento Jurídico pátrio, conforme disposto no art. 4º,
inciso II da Constituição Federal, pelo que os clones, uma vez
considerados seres humanos, deverão ter todos os seus direitos,
respeitados, garantidos e promovidos pelo Estado brasileiro.
Desse modo, aplica-se à clonagem reprodutiva humana e aos
clones todo o disposto na Constituição Federal, com relação aos
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direitos e garantias ali fomentados, individuais, sociais e coletivos.
(GLINA, 2005, p. 32).
O artigo 3° da Carta Magna também expressa muito bem as garantias do indivíduo,
promovendo o bem de todos, sem qualquer discriminação ou distinção, de modo que
os clones humanos são inclusos e protegidos por esse dispositivo, que está expresso
da seguinte maneira:
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Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
[...]
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Ainda no texto constitucional há o princípio da igualdade, previsto no artigo 5°,
que prevê que “todos são iguais perante a lei”. Dessa maneira, o clone por pertencer à
espécie Homo Sapiens Sapiens, ou seja, por pertencer à espécie humana, já é
assegurado seu direito ao tratamento com igualdade e a todas as garantias
constitucionais previstas no Ordenamento Jurídico. Como estabelece Glina (2005):
Assim, pela sistemática constitucional, em se considerando não
haver distinção entre o ser humano clônico e os demais seres
humanos, ambos deverão ter os mesmos direitos, deveres e
garantias constitucionais, pois não havendo desigualdade, deverá
então haver idêntico tratamento pela Magna Carta, bem como
pelo restante do Ordenamento Jurídico. (GLINA, 2005, p. 33).
Portanto, como visto, o clone humano é uma pessoa na qual, está assegurado todos
os direitos e garantias atribuídas aos demais indivíduos. Estabelecido em lei que o clone
possui direito a vida, pois se trata de um direito atribuído a todo ser humano, direito à
dignidade, a liberdade, a um tratamento sem discriminação, reconhecendo que o clone
é uma pessoa com personalidade, com garantia que será reconhecido como tal,
independente do local em que se encontre, e todas as demaisgarantias que compõem
a Carta Maior do Estado e Declarações de âmbito internacional.
No ordenamento brasileiro, os direitos humanos e garantias fundamentais
possui fundamento na Constituição Federal de 1988, conforme disposto no artigo 4°,
inciso II, onde diz que: “A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações
internacionais pelos seguintes princípios: inciso II- prevalência dos direitos humanos”.
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Logo, que os clones são seres humanos, possuem e devem ter seus direitos respeitados.
Dessa forma, todo o teor contido na Constituição Federal é aplicável aos clones
humanos. Quem faz tal afirmação é Glina (2005), in verbis:
O Ordenamento Jurídico pátrio, conforme disposto no art. 4º,
inciso II da Constituição Federal, pelo que os clones, uma vez
considerados seres humanos, deverão ter todos os seus direitos,
respeitados, garantidos e promovidos pelo Estado brasileiro.
Desse modo, aplica-se à clonagem reprodutiva humana e aos
clones todo o disposto na Constituição Federal, com relação aos
direitos e garantias ali fomentados, individuais, sociais e coletivos.
(GLINA, 2005, p. 32).
O artigo 3° da Carta Magna também expressa muito bem as garantias do indivíduo,
promovendo o bem de todos, sem qualquer discriminação ou distinção, de modo que
os clones humanos são inclusos e protegidos por esse dispositivo, queestá expresso
da seguinte maneira:
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República
Federativa do Brasil:
[...]
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem,
raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
Ainda no texto constitucional há o princípio da igualdade, previsto no artigo 5°,
que prevê que “todos são iguais perante a lei”. Dessa maneira, o clone por pertencer à
espécie Homo Sapiens Sapiens, ou seja, por pertencer à espécie humana, já é
assegurado seu direito ao tratamento com igualdade e a todas as garantias
constitucionais previstas no Ordenamento Jurídico. Como estabelece Glina (2005):
Assim, pela sistemática constitucional, em se considerando não
haver distinção entre o ser humano clônico e os demais seres
humanos, ambos deverão ter os mesmos direitos, deveres e
garantias constitucionais, pois não havendo desigualdade, deverá
então haver idêntico tratamento pela Magna Carta, bem como
pelo restante do Ordenamento Jurídico. (GLINA, 2005, p. 33).
Portanto, como visto, o clone humano é uma pessoa na qual, está assegurado todos
os direitos e garantias atribuídas aos demais indivíduos. Estabelecido em lei que o clone
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possui direito a vida, pois se trata de um direito atribuído a todo ser humano, direito à
dignidade, a liberdade, a um tratamento sem discriminação, reconhecendo que o clone
é uma pessoa com personalidade, com garantia que será reconhecido como tal,
independente do local em que se encontre, e todas as demaisgarantias que compõem
a Carta Maior do Estado e Declarações de âmbito internacional.
POSSÍVEIS VINCULOS ENTRE CLONE E DOADOR
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Como já estabelecido acima, o clone é uma pessoa natural, por ser da raça humana,
possuidor de todos os direitos inerentes ao ser humano, desde o seu nascimento com
vida, onde é resguardado seu direito de ser reconhecido como pessoa,, independente
do local em que se encontre, possuindo personalidade jurídica, sendo protegido por
dispositivos de âmbito nacional e internacional.
Primordialmente, para se falar em vínculos jurídicos entre clone e doador, é
necessário estabelecer o conceito jurídico de parentesco, para então, posteriormente
entrar nesse mérito.

Entende-se por parentesco a relação jurídica, calcada na afetividade ereconhecida
pelo Direito, entre pessoas integrantes do mesmo grupo familiar, seja pela ascendência,
descendência, ou colateralidade, independente da natureza, natural, civil ou por
afinidade. (STOLZE, FILHO, 2021, p. 2950).
O doutrinador Paulo Lôbo (2021) também traz a seguinte conceituação para
parentesco:
“Parentesco é a relação jurídica estabelecida pela lei ou por
decisão judicial entre uma pessoa e as demais que integram o
grupo familiar. A relação de parentesco identifica as pessoas
como pertencentes a um grupo social que as enlaça num
conjunto de direitos e deveres.” (LOBO, 2021, p. 520).
O parentesco admite várias classificações. Tais quais como: parentesco natural;
parentesco civil; e parentesco por afinidade, no entanto, no texto de lei, o Código Civil
reconhece apenas o parentesco natural ou civil. (STOLZE, FILHO, 2021, p. 2952).
Parentesco natural
O art. 1.593 do Código Civil dispõe que “O parentesco é natural ou civil, conforme
resulte da consanguinidade ou outra origem”. A expressão “outra origem” é um avanço
implementado no Código Civil de 2002, uma vez que o Código de 1916 não levava em
consideração o parentesco civil que se originava da adoção.
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Tal implementação objetivou alcançar, além da adoção, as hipóteses de filhos
obtidos por meio de reprodução assistida heteróloga, que não possui vínculo com os
pais. (GONÇALVES, 2020, p. 610).
Tradicionalmente, os vínculos de consanguinidade geram o que se convencionou
chamar de parentesco natural. Entretanto, o parentesco natural pode perfeitamente se
aplicar ao vínculo familiar parental não consanguíneo, como se dá em casos de filiação
adotiva. (STOLZE, FILHO, 2021, p. 2953).
Parentesco civil
Parentesco civil é aquele resultante de adoção. Trata-se de uma modalidade que se
define por exclusão. Entende-se por parentesco civil, todo parentesco que não foi
fundado na reprodução biológica ou na relação de afinidade. (STOLZE, FILHO,
2021, p. 2956).
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o parentesco civil abrange o parentesco
socioafetivo. Está disposto no Enunciado número 256 do Conselho da Justiça Federal,
aprovado na III Jornada de Direito civil, que diz da seguinte maneira: “A posse do estado
de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de parentesco civil”.
Vale ressaltar que os filhos havidos ou não do casamento, ou por adoção, terãoos
mesmos direitos e qualificações, sendo terminantemente proibido qualquer tipode
discriminação entre eles, conforme estabelece o artigo 1.596 do Código Civil.
Parentesco por afinidade
A afinidade se da pelo vínculo de parentesco, como Carvalho (2020) estabelece, “não
pelo sangue ou procriação, mas pelo afeto, pelos cuidados, pelo sentimento paternofilial, pelo ato de vontade e escolha pelo amor”. Ou seja, a afinidade vaialém de
laços biológicos, envolvendo afeição e aspectos sociais. (CARVALHO,2020, p. 1122).
O Código Civil dispõe em seu artigo 1.595 que “cada cônjuge ou companheiro é
aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade” e em seu parágrafo primeiro
estabelece que o parentesco por afinidade se limita aos descendentes, ascendentes e
aos irmãos do cônjuge ou companheiro. Fróes (2018) conceitua da seguintemaneira:
O parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes (pais, avós,
bisavós etc), aos descendentes (filhos, netos, bisnetos etc) e aos
irmãos do cônjuge ou companheiro. Ou seja, os tios, os sobrinhos,
os primos do seu companheiro(a) não são seus parentes pela lei,
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muito embora o consideremos assim por carinho e consideração
(FROÉS, 2018, não paginado)
Para elucidar melhor, tem-se o seguinte exemplo: A se casou com B. No entanto, B
já possuía filhos de seu primeiro relacionamento. Nesse caso, os filhos de B são parentes
por afinidade de A, pois se tratam de descendentes do companheiro/cônjuge.
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A Filiação
Filiação é a relação jurídica que existe entre ascendentes e descendentes de
primeiro grau, como por exemplo, pais e filhos, podendo ser essa relação por meio de
parentesco consanguíneo ou não.
No art. 227, parágrafo 6° da Carta Magna, dispõe sobre a igualdade dos filhos
havidos ou não da relação matrimonial e por meio de adoção, iguais em direitos e
qualificações, sendo vedada qualquer designações discriminatórias relativas àfiliação.
(FUGIMOTO, 2014, não paginado).

Filiação é a relação de parentesco consanguíneo, em primeiro
grau em linha reta, que liga uma pessoa àqueles que a geraram,
ou a receberam como se a tivessem gerado. Todas as regras sobre
parentesco consanguíneo estruturam-se a partir da noção de
filiação, pois a mais próxima, a mais importante, a principal
relação de parentesco é a que se estabelece entre pais e filhos.
(FUGIMOTO apud GONÇALVES, 2014, não paginado).
Carvalho (2020) conceitua filiação da seguinte maneira:

Filiação, no conceito moderno, é o vinculo existente entre pais e
filhos, tratando-se de parentesco em linha reta de primeiro grau
entre uma pessoa e aqueles que lhe deram a vida, ou acolheram
como filho, incluindo no conceito não apenas os consanguíneos
havidos pela união sexual dos pais, mas também por adoção,
filiação socioafetiva e os havidos por reprodução assistida,
havidos ou não na constância do casamento. (CARVALHO, 2020,
p.1129).
O Código Civil de 2002 tentou acompanhar a evolução da medicina genética,
regulando parcialmente a reprodução medicamente assistida homóloga, que também
configura filiação biológica, e a heteróloga, uma das espécies de filiação por outra
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origem. Há várias questões que ainda não encontram solução na lei para identificar a
filiação, como um exemplo que Carvalho (2020) traz em sua obra:
Um casal, planejando ter um filho, recorre a uma doação de óvulo,
já que a mulher é infértil, que é posteriormente fertilizado com o
espermatozoide do marido in vitro, e o embrião é transferido para
o útero da terceira mulher (barriga solidária), decidindo as três
mulheres envolvidas com o nascimento da criança, reivindicarem
a maternidade. A primeira, mãe afetiva, em razão do
planejamento familiar; a segunda, mãe biológica por fornecer o
material genético, e a terceira, mãe hospedeira, por gerar a
criança no ventre e parir. Não basta, obviamente, a questão
biológica para solucionar a maternidade ou mesmo gerar e parir
a criança para ser a mãe, devendo, neste contexto, com toda a
sorte de argumentos em contrário, prevalecer a maternidade
afetiva pelo planejamento familiar, direito garantido pelos pais
constitucionalmente (art. 226, §7°, da CF/88). (CARVALHO 2020, p.
1168).
A origem biológica apurada em perícias genética não é o suficiente, comoocorria
antes da CF/88 para determinar a paternidade. O Código Civil de 2002 reconhece
expressamente a filiação socioafetiva na adoção e na reprodução assistida, ao
considerar pai/mãe jurídicos aqueles que não forneceram o material genético, mas
consentiram na fecundação utilizando material do parceiro e do terceiro doador para a
procriação do filho do casal. O artigo 1.593 ampliou outras possibilidades ao incluir na
norma o parentesco por outra origem, possibilitando o reconhecimento da filiação em
razão da posse do estado de filho, distinguindo o direito de ser filho da origem genética.
(CARVALHO, 2020, p. 1172).
Diante o exposto, percebe-se que há mais de uma definição de parentesco,
podendo ele ser estabelecido civilmente ou por meio da afinidade.
É necessário muito mais que apenas laços sanguíneos para definir umapessoa
como família, tendo em vista que há outros meios de se atingir o mesmo fim: o
parentesco. Como foi tratado acima, existem formas divergentes do parentesco apenas
natural, sendo eles, o parentesco civil, que envolve a adoção, ou todo aquele que não
se deu de forma consanguínea, como por exemplo, um pai ou um irmão. Ademais, as
pessoas adotadas em nada se distinguem das pessoas não adotadas, possuindo o
mesmo tratamento perante a lei. E por último, temos o parentesco por afinidade, que
nada mais é quando é estabelecido relação de afeto.
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Ainda dentro do assunto de parentesco, tem-se a filiação. Que é a relação direta
entre ascendentes e descendentes de primeiro grau, tal como pai e filho.
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A Constituição Federal de 1988 trouxe que o a perícia genética em si não basta
para estabelecer um vínculo de paternidade, tendo em vista o desenvolvimento da
biotecnologia em trazer meios que possibilitem a procriação. Onde pode ser coletado
o material genético de um terceiro para realizar a fecundação, e este terceiro ainda
assim não ser pai/mãe do embrião em desenvolvimento.
Direito a Origem biológica
Dentre os vários direitos intrínsecos à personalidade que evidencia a singularidade
do indivíduo, entre eles está o direito à identificação pessoal, ou como será chamado
nesse texto, Direito á origem biológica. Lôbo (2016) elucida o tema daseguinte maneira:
O Direito à Identificação Pessoal não se resume aos aspectos
formais e registrais, tais como a nacionalidade, data e local de
nascimento, a filiação e outras características exigíveis. Nele se
inclui, igualmente, a identificação que brota da natureza humana,
com as características irredutíveis do corpo, da mente, dos modos
de expressão, natos ou adquiridos, além de, a origem genética de
cada pessoa. (LÔBO. 2016, não paginado).
De forma contrária, o direito à
independendo de natureza humana. Lôbo
parentalidade é trazer certificação de que
familiar. Onde graus de cultura, refletem a
parentes.

parentalidade é de natureza cultural,
(2016) afirma que o objeto do direito à
uma pessoa integra determinado grupo
tradição e história, que definem que são

Destarte, nem sempre a filiação tem origem biológica, como foi tratado
anteriormente, no entanto, qualquer pessoa possui o direito de conhecer sua origem
biológica, ainda que isso não incida em parentalidade, pouco importando a motivação,
pois se trata de direito do ser humano saber de quem veio.
A Lei 12.010 de 2009 introduziu na legislação o direito do adotado de conhecer
sua origem biológica. A norma assegura o exercício do direito da personalidade do
indivíduo que fora adotado. Quando uma pessoa que foi adotada opta por conhecer
suas origens isso não desfaz a relação parental, o que se busca é tão somente esclarecer
a origem genética. (LÔBO, 2016, não paginado).
Em relação ao clone humano, utilizando-se do princípio da isonomia, ele terá os
mesmos direitos e deveres dos demais seres humanos, na medida da igualdade que
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possuam. Nesse sentido, surge a questão se o clone possui vínculo com a família do
doador genético, se é equiparado a filho ou como irmão. A partir do momento em que
se considera o clone como parte da família, isso lhe dá acessoaos direitos contidos
nos artigos 227 e 229 da Constituição Federal:
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.
[...]
Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos
menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os
pais na velhice, carência ou enfermidade.
Se considerando que o clone não é integrante da família, o mesmo ficará sob a
tutela do Estado, onde seria destinado a lares de crianças abandonadas oumesmo,
orfanatos. No entanto, ao desvincular o clone da família, ocorrerá inconstitucionalidade
e ilegalidade, conforme Sundfeld (2000):
Em primeiro lugar, a lei agride a isonomia quando não revestida
de generalidade ou abstração, isto é, quando beneficia ou
prejudica sujeito determinado e perfeitamente individualiza dono
presente. Seria o caso da lei concedendo isenção de impostos às
montadoras de automóveis constituídas no Brasil antes de 1960,
e negando-a as demais. De outro lado, violenta a igualdade a lei
que trate desigualmente pessoas, coisas ou situações com base
em fatores estranhos a essas mesmas pessoas, coisas ou
situações. (SUNDFELD, 2000, p. 169).
Admitindo-se que o clone seja integrante da família, seus direitos poderiam ter
maior proteção, não somente pelo Estado, como da própria família também,
coadunando com os valores constitucionais da família e proteção das crianças e
adolescentes. Glina (2005) faz a seguinte afirmação:
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Em uma análise contemplativa da axiologia constitucional, poderse-ia considerar o clone um indivíduo integrante da família do ser
humano clonado (do qual é cópia genética), isto porque, na Carta
Magna, os direitos humanos têm prevalência, sendo a dignidade
da pessoa humana um dos fundamentos do Estado brasileiro,
sendo certo que a interpretação do texto constitucional deve levar
em conta os princípios e valores reconhecidos e pugnados.
(GLINA, 2005, p. 35).
Por conseguinte, dando direito ao clone possuir família, haveria justiça, poisse
não há distinção entre o clone e os demais seres humanos com relação ao direito à
família, aplicar-se-á a mesma regra a ambos de forma idêntica, sem distinção, ofertando
o mesmo tratamento, em todo caso, preservando o direito á família.
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Levando em consideração todo o exposto, este artigo teve como objetivo central
estabelecer se o clone teria ou não algum vínculo jurídico com o doador de material
genético, embora seja um tema que cause controvérsias, por envolver a manipulação
do material genético do ser humano. No entanto, este assunto merece ser mais
debatido, pelo grande avanço biotecnológico que poderia proporcionar a humanidade.
Mas essa abordagem fica para outro momento oportuno.
Para determinar se o clone humano possui ou não algum vínculo jurídico com o
doador, primeiramente, se faz necessário estabelecer se o clone é de fato uma pessoa
natural e se essa pessoa seria ou não sujeito detentora de personalidade jurídica.
Durante a elaboração deste artigo, verificou-se, de acordo com a Constituição
Federal de 1988, que para ser considerado como pessoa, basta tão somente ser da
espécie humana. A partir do nascimento com vida, o individuo é uma pessoa natural,
com direitos e garantias fundamentais, tais como a liberdade, a dignidade, à
personalidade, dentre outros direitos.
Um ponto importante para a exercício da personalidade é o direito a dignidade,
que são dois direitos importantes em entrelaçam entre si. Pois não há personalidade se
não há dignidade. E não há dignidade se não existe personalidade.Um direito não pode
ser exercido sem o outro.
Muitos são os garantidores dos direitos da personalidade, legislações deâmbito
nacional e internacional. Um desses é a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
que estabelece que a dignidade é inerente a todos e que todos os seres humanos
nascem livres e são iguais em direitos.
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Logo, se o clone é da espécie humana e nasce com vida, ele é um ser humano,
com direito de ser reconhecido como pessoa, independente do lugar que vá, possuidor
de personalidade jurídica, onde pode gozar de todas as garantias fundamentais que
dispõe o Ordenamento Jurídico.
Os possíveis vínculos entre clone e doador se dão por que, embora o clone seja
uma pessoa distinta, ela surgiu de um outro ser humano já existente, na qual ambos
carregam o mesmo material genético, podendo ser ligados, além do mesmo DNA, por
relações de parentesco. Que é a relação estabelecida na ascendência, descendência ou
colateralidade. Podendo estes serem de forma natural, no caso da mãe e filhos
biológicos. De forma civil, quando envolve o Estado, como por exemplo, a adoção e
também pela afinidade, que é todo parentesco que vai além de laços biológicos,
envolvendo mais afeição.
Diferentemente de parentesco, a relação jurídica de filiação só pode existir entre
ascendentes e descendentes, independendo de vínculo consanguíneo. Onde se pode
ver a aplicação da filiação, é quando uma pessoa decide adotar umacriança ou
adolescente, entre eles não há ligação biológica, mas a partir do momento em que foi
adotado, passa a ter todos os direitos que teriam os filhos biológicos do adotante,
sendo vedado o tratamento desigual.
Faz-se preciso muito mais que laços sanguíneos para definir alguém como
família, no entanto, todos os indivíduos possuem o direito à família, de saber quais
são suas origens. Com o ser humano clonado não seria diferente, pois aplicando o
princípio da isonomia, ele terá os mesmos direitos de descobrir sua origem genética.
Ao considerar que há parentesco entre clone e doador, seja como irmão ou filho,
isso lhe dá acesso a mais uma série de proteções. Garantindo que o clone tenha uma
família, que é um direito assegurado a todos, promove a ideia de que não possui
distinções entre os demais seres humanos e o clone. Restando satisfeito que, conforme
o atual ordenamento jurídico brasileiro, há vínculos jurídicos entre clone e doador de
material genético, seja ele por meio de parentesco, onde ele poderá ser considerado
irmão, ou mesmo de filiação, onde ele poderá ser considerado como filho.
Embora ainda haja muita relutância em aceitarem e debaterem esse tema
abertamente, a clonagem humana quando bem aplicada, é um assunto que pode
desenvolver muitas melhorias, tanto na parte da ciência biológica, como na parte da
própria genética, que enquanto houver esse entrave, não haverá de fato um avanço
significativo.
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RONALDO CASSIANO DE OLIVEIRA SEGUNDO
RESUMO: A ideia central deste artigo são os crimes contra a honra no campo virtual, e as
suas provas. Os Crimes online ou virtuais são crimes cometidos na internet, de forma que
afeta não só a honra de um cliente, mas que torna-se um crime pessoal e de forma geral,
crimes. Quando um indivíduo é ofendido virtualmente, tem todo o direito de intentar uma
ação judicial contra o agressor, pois existe uma grave falta de um conjunto de regras e
sanções legais em termos de investigação, julgamento e solução de crimes cibernéticos.
No entanto, independentemente de haver legislação específica para o assunto, quando os
computadores forem utilizados como principal ferramenta para cometer esses crimes, a
violência no mundo online só vai aumentar e, quando os criminosos forem localizados,
esses crimes serão adaptados, ao Código Penal já aprovados e os infratores serão punidos
de acordo com a lei.
PALAVRAS-CHAVE: Crime. Internet. Honra.

ABSTRACT: The main idea ofthis article is crimes against honor in the virtual field, and their
evidence. Online or virtual crimes are crimes committed on the internet, in a way that
affects not only the honor of a customer, but it becomes a personal crime and crimes in
general. When an individual is virtually offended, they have every right to take legal action
against the perpetrator, as there is a serious lack of a set of legal rules and sanctions in
terms of investigating, prosecuting and solving cyber crimes. However, regardless of
whether there is specific legislation for the matter, when computers are used as the main
tool to commit these crimes, violence in the online world will only increase and, when
criminals are located, these crimes will be adapted to the Penal Code. approved and
offenders will be punished according to the law.
KEYWORDS: Crime. Internet. Honor.
SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Crimes contra a honra cometidos por meio virtual e meios
probatórios. 2.1 Conceitos e classificação dos crimes virtuais. 2.2 Crimes contra a honra
cometidos por meio virtual e sua prova. 2.2.1 colheita de provas nos crimes cíbernéticos.
3. Conclusão. 4. Referências.
1. INTRODUÇÃO
O avanço das tecnologias de comunicação e informação, em especial a Internet,
por meio de alterações altas em uma sociedade informal, explora esse ambiente no intuito
de ouvir música, acessar vídeos, fazer materiais publicados na Internet, participar de redes
sociais e outros fatores. No entanto, alguns criminosos usam esse crescimento acelerado
para realizar atividades criminosas a fim de desfrutar de privilégios entre outros usuários.
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Porém diversos outros usuários não discernimento sobre o sofrimento que podem sofrer
no mundo virtual e são até mesmo afetados por usuários cuja finalidade é praticar atos
criminosos. O principal problema desses crimes cometidos no mundo virtual é a falta de
punição nacional, porque os crimes se desenvolvem mais rápido do que nossa legislação,
e a tecnologia que atinge os infratores ainda está em estágio de aperfeiçoamento e
desenvolvimento. O Congresso Nacional já está trabalhando em alguns projetos de lei para
aprovar novas leis. No entanto, é sabido que há um atraso na promulgação de certas leis,
por isso os criminosos continuam a infringir a Lei no mundo virtual. O que se deve
considerar é quais são as consequências desta mudança tecnológica na realidade social. É
interessante frisar que a inteligência humana permite a organização e o desempenho do
trabalho, mas também permite que a tecnologia domine bons resultados, o que somente
a alienação inevitável do ser humano, portanto, na maioria das vezes, os riscos não são
considerados. Quando se trata da honra, esse tema é muito complicado, pois é difícil
mostrar qual comportamento tem maior impacto nos outros, o que faz com que esse tema
seja discutido na Internet e cause atritos de ideias que causa impossibilidade de encontrar
o ofensor. A difamação, os insultos e a calúnia, são crimes típicos e prescritos no Código
Penal Brasileiro e sua prática exigem punição do criminoso, e como agir quando sofrer
danos no mundo virtual, baseando-se em provas e fatos que retrataremos no decorrer do
artigo.
2.CRIMES CONTRA A HONRA COMETIDOS POR MEIO VIRTUAL E MEIOS
PROBATÓRIOS.
2.1 CONCEITOS E CLASSIFICAÇÃO DOS CRIMES VIRTUAIS.
Os crimes virtuais, também denominados cibernéticos “[...] são aqueles que podem
ser praticados da forma tradicional ou por intermédio de computadores, ou seja, o
computador é apenas um meio para a prática do crime, que também poderia ser cometido
sem o uso dele” (WENDT; JORGE, 2013, p.19).
A leitura da doutrina mostra que não existe um consenso com relação a uma
classificação dos crimes virtuais. Na concepção de Gomes (2016) e Ferreira (2000), os crimes
dessa natureza devem ser tipificados em dois grupos: os contra o computador e os
cometidos por intermédio do computador.
Castro (2003) prefere dividir os crimes virtuais em puros, mistos ou comuns. Puros
são os cometidos visando afetar o equipamento (computador, sistema de informática) ou
o software (programa e dados ou informações); mistos são os crimes em que o agente não
objetiva atingir o sistema ou equipamento, usando a informática como ferramenta
essencial para atingir fins criminosos específicos; crimes comuns são os praticados no
intuito atingir propósitos criminosos não danosos ao equipamento ou dados, nos quais a
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informática contribui para o alcance do propósito mas não é instrumento essencial para o
ato criminoso (que pode ser qualquer outro meio).
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Como exemplo de crimes virtuais puros, Rossini (2002, p. 139) considera os
[...] atos de vandalismo contra a integridade física do sistema em razão
de acesso desautorizado – as condutas dos hackers e crackers – ainda
não tipificadas no Brasil, além de algumas já previstas, como as
hipóteses preconizadas na Lei n 9.609/98 (Lei de Proteção de
Software).
Dentre os crimes mistos, destacam-se as
[...] transferências ilícitas de valores em uma home-banking ou no
chamado “salami-slacing”, que ocorre quando o cracker retira de
milhares de contas corrente diariamente, pequenas quantias que
correspondem a centavos; retiradas que, muitas vezes, nem são
notadas pelo correntista, mas que no final somam uma quantia
enorme na conta do criminoso (MORAL, 2009, p. 14).
Em razão da existência de diferentes interpretações para qualificar ou classificar
um crime virtual, existem divergências doutrinárias. Enquanto que Rossini (2002) considera
crimes como estelionato, ameaça ou chantagem e crimes que ferem a honra da vítima
como virtuais mistos, incluindo ainda crimes contra a vida cometidos a partir do uso da
Internet (por exemplo, modificar a rota de um avião remotamente), Pinheiro (2009)
considera esses ilícitos como sendo crimes virtuais comuns.
É preciso analisar essa temática do uso ou não de sistema computacional, uma vez
que hoje crimes virtuais podem ser praticados por outras formas de acesso à Internet,
como o emprego de telefones celulares, ou ainda por meio de dispositivos ou recursos que
não envolvem o emprego da Internet. A materialização ou o ato de acesso em si dão
sustentação à persecução penal, portanto, quando não há mais apenas a intenção, mas a
conduta efetiva do agente:
Tendo em vista o sistema da nossa lei, prevalece na doutrina um
critério objetivo de distinção, sendo irrelevante, em princípio, o plano
delituoso do agente. Materialmente constitui ato de execução aquele
que inicia o ataque ao bem jurídico tutelado; formalmente, tal ato
distingue-se pelo início de realização da ação típica prevista pela lei
(FRAGOSO, 1985, p. 251).
A leitura dos ensinamentos doutrinários sugere, portanto, divergências
interpretativas sobre as condutas que podem ser tipificadas como crimes virtuais. Esse tipo
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de ilícito, pela sua natureza e variadas possibilidades de materialização, tem um teor
diferente de outras condutas mais facilmente tipificáveis para fins de criminalização.
Por outro lado, pelas repercussões para as vítimas, o Direito não pode ficar alheio
à premente necessidade de responder a tais atos, buscando o devido remédio jurídico por
meio de normas adequadas tanto à tipificação, como a consequente responsabilização
penal dos agentes.
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2.2 CRIMES CONTRA A HONRA COMETIDOS POR MEIO VIRTUAL E SUA PROVA
Os crimes contra honra em específico no âmbito cibernético ou virtual são
cometidos pelo meio de rede sociais como WhatsApp, Facebook e Instagram.
Normalmente tais crimes são cometidos por redes sociais, em comentários, postagens ou
mensagens privadas. Questão importante a ser considerada diz respeito aos meios de
prova nesse tipo de crime que é cometido de maneira não presencial.
Primeiramente, deve ser destacado que a prova constitui o meio pelo qual se busca
determinar a existência da verdade no processo, envolvendo todos os elementos que as
partes produzem, e também aqueles trazidos pelo juiz para precisar a existência concreta
de fatos supostos ou alegados. Tem, pois, o propósito de formar a convicção do juiz acerca
de elementos essenciais para que formule sua decisão (MIRABETE, 2005).
No ensinamento do clássico doutrinador Chiovenda apud Duclerc (2004, p. 6),
provar é formar a convicção do magistrado sobre a realidade factual que é importante no
processo; diz respeito às “[...] alegações que determinam, imediatamente ou não, a
convicção do juiz”.
Os crimes virtuais, pelas suas características e peculiaridades, nem sempre
permitem usar as provas usuais previstas no CPP antes descritas. É essa diferença e
dificuldade que tende a facilitar a prática de tais crimes, pela sensação de criminoso de
poder agir sem ser flagrado e ficar fora do alcance da lei. Nesse sentido, o mais importante
não é ter mais leis tratando desses crimes, mas ter instrumentos para detectar sua
ocorrência, identificar o autor e provar sua autoria.
No âmbito das provas admitidas pela justiça brasileira no caso dos crimes virtuais,
a chamada prova eletrônica aparece como a principal. Reinaldo Filho (2006, p. 1) descreve
as características e peculiaridades dessa prova:
A informação armazenada eletronicamente é caracterizada pelo seu
enorme potencial de volume quando comparada com aquela que é
acondicionada em suportes tangíveis. [...] a informação em formato
eletrônico é também dinâmica: o mero ato de ligar ou desligar um
computador pode alterar a informação que ele armazena. Os
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computadores quando em funcionamento reescrevem e deletam
informação, quase sempre sem o conhecimento específico do
operador. Uma terceira e importante característica é que a informação
armazenada eletronicamente, ao contrário de textos escritos em papel,
pode se tornar incompreensível quando separada do sistema que a
criou.
O Código de Processo Penal não define todas as provas possíveis, a lista não é
fechada e isso está expressamente previsto no artigo 332, quando dispõe que são
admitidos “todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos”.
Com esses termos, o CPP abre espaço para o emprego dos meios necessários à
prova do crime cibernético, desde que não sejam considerados atentatórios à lei ou atinjam
à moral.
No âmbito dos crimes cibernéticos, diferentes tipos de provas podem ser
validados, tais como planilhas eletrônicas, bancos de dados armazenados em computador
pessoal, notebook ou outro dispositivo; arquivos de áudio (músicas, gravações) e de vídeo,
imagens em diferentes formatos, troca de mensagens (e-mail, torpedos de celular,
mensagens em aplicativos (whats app e assemelhados), procuração via Internet,
interrogatório por videoconferência, entre outros.
O problema das provas eletrônicas é que são informações armazenadas na forma
de dados eletrônicos que não precisam ser registrados em meio material (papel), e assim
podem ser alterados ou mesmo apagados (deletados). Esse caráter “imaterial” da
informação eletrônica aumenta a dificuldade de produzir prova, ao contrário de um indicio
material como um registo em papel.
Existem mecanismos de registro não virtuais, ou seja, quando os dados são
transferidos para meio material fixando as informações de maneira permanente ou que
podem ser acessadas a qualquer momento. Esses são os chamados documentos
eletrônicos
Na definição de Zoccoli (2000), o documento eletrônico é o meio de
armazenamento permanente (como os antigos disquetes ou o disco rígido – HD – do
computador e notebook).
Na concepção de Volpi Neto (2003), o documento eletrônico não é,
necessariamente, aquele meio de registro material de dados, podendo ser considerado
como tal toda informação que circula num sistema informático sem ficar registrada em
memória física (como HD, CD ou outro meio).
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Provas documentais não são, portanto, as relativas apenas ao documento no
sentido tradicional, do registro em papel. O tipo eletrônico alarga esse conceito, definindo
novas possibilidades de prova admitidas na justiça brasileira.
Um elemento probatório relevante em formato digital não tem as mesmas
características do meio material ou físico (papel) no que tange à questão da diferença entre
original e cópia.
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Ensina Zoccoli (2000, p. 187) que no caso de documentos eletrônicos “[...] não
existe diferenciação entre ‘cópia’ e ‘original’, pois todas as duplicações resultam em novos
originais – verdadeiros ‘clones’, por assim dizer [...]”.
Uma prova documental importante que tem sido admitida é a ata notarial, com
registro em cartório pelo qual esse instrumento público serve para pré-constituir prova de
fatos como o conteúdo divulgado em páginas da Internet ou do conteúdo de mensagem,
bem como o IP de origem.
Nesse caso, o tabelião verifica determinada situação na Internet e lavra uma ata
notarial em que certifica que em determinado endereço eletrônico havia certo conteúdo.
Com esse registro, assegura-se a autenticação das informações que haviam nesse
endereço eletrônico, comprovando que em certo momento ali estavam, mesmo que
venham a ser removidas, preservando-se assim a prova por meio de documento idôneo,
de fé pública.
A força probatória da ata notarial decorre do disposto no artigo 364 do Código de
Processo Civil: “O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos
fatos que o escrivão, o tabelião, ou o funcionário declarar que ocorram na sua presença."
(BRASIL, 2013).
Quando se utiliza a ata notarial, a pessoa que entende ter sido agredida em sua
honra, liberdade ou outro direito por alguém que provocou esse dano usando a Internet
e/ou sistema de informação, tem a disposição uma nova alternativa de prova. Embora
pouco conhecida ainda pela maior parte da população, ela encontra especial amparo no
Direito, e tem ampla eficácia pela força probatória do documento de fé pública.
Nesse sentido, Rezende (2003, p. 84) manifesta-se comentando sobre a relação há
muito reconhecida entre o registro público e o objetivo de assegurar efeitos plenos a uma
prova:

A eficácia probatória do documento público, em geral, vem
determinado nos dispositivos legais. O instrumento público porta por
fé tudo que nele se encontra narrado, tanto as declarações dos
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notários como aquelas que provem das partes, uma vez que se trata
de relação fiel e exata de um fato, ou melhor, de uma sucessão de fatos
acontecidos diante do notário, em apenas um ato. O caráter da prova
pré-constituída, que, deste modo, adota o instrumento público, tem
sido destacada tradicionalmente e considerada por muito tempo pela
doutrina como fundamental para caracterizar a prova.
O emprego da ata notarial é muito importante para a prova do crime cibernético,
pois permite manter um registro fiel, reconhecimento oficialmente, do conteúdo que
demonstra a sua ocorrência, algo essencial em se tratando de informações no espaço
virtual onde, a qualquer momento, os dados podem ser apagados ficando impossível, em
momento posterior, demonstrar que o ilícito fora cometido. A “mutabilidade constante do
conteúdo” (FERREIRA; RODRIGUES, 2010, p. 164) exige da vítima celeridade e também um
meio adequado de preservar essas informações.
2.2.1 COLHEITA DE PROVAS NOS CRIMES CIBERNÉTICOS
A colheita de provas nos crimes cibernéticos depende tanto de fundamentos legais
que definem e autorizam procedimentos, como de competências ou conhecimentos e
técnicas específicas.
A computação forense é o termo empregado para a busca de dados ou informações
armazenadas eletronicamente, sendo conceituada por Pinheiro (2009, p. 171) como o
emprego de “[...] métodos científicos na preservação, coleta, validação, identificação,
análise, interpretação, documentação e apresentação de evidências digitais”.
Existem requisitos para que a computação forense possa validar os dados obtidos
como provas, o que significa que o procedimento de colheita de provas de crimes
cibernéticos precisa levar em conta (PINHEIRO, 2009, p. 172-173):
[...] a admissibilidade, ou seja, ter condições de ser usada no processo;
autenticidade, ser certa e de relevância para o caso; a completude, pois
esta não poderá causar ou levar a suspeitas alternativas; a
confiabilidade, não devem existir dúvidas sobre sua veracidade e
autenticidade; e a credibilidade, que é clareza, o fácil entendimento e
interpretação.
Em razão da natureza virtual ou não física dos dados eletrônicos, nem sempre é
possível que sejam atendidos todos esses requisitos, o que impossibilita a perícia. Em razão
disso, o perito computacional precisa agir de maneira a preservar a integridade dos dados
acessíveis, o que é denominado de preservação dos vestígios que permitam configurar a

522

www.conteudojuridico.com.br

consecução do crime ou manutenção da “cadeia de evidências” ou “cadeia de custódia”,
essencial para a continuidade e integral realização da prova pericial (KERR, 2011, p. 64):
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Alguns autores utilizam o termo "cadeia de evidências" em vez de
cadeia de custódia. O propósito da cadeia de custódia é certificar que
a prova não foi alterada ou modificada em todas as fases, e deve incluir
a documentação sobre como a evidência é colhida, como foi
transportada, analisada e apresentada. Conhecer a localização atual da
evidência original, não é suficiente para o tribunal. Deve haver
registros precisos de rastreamento de todas as provas materiais em
todo tempo. O acesso aos elementos de prova deve ser controlado e
auditado. Para comprovar a cadeia de custódia, é preciso conhecer
todos os detalhes de como a prova foi tratada a cada passo do
caminho.
A importância da atenção com a preservação dos dados é parte essencial das
técnicas e procedimentos da computação forense, considerando a vulnerabilidade das
informações a alterações de conteúdo ou a sua eventual descaracterização impedindo o
seu uso para fins probatórios (KERR, 2011, p. 65):
Exames feitos diretamente na mídia original podem alterá-la, na
medida em que modificam, por exemplo, metadados de arquivos, tais
como registro de tempo (hora de criação, última edição, último acesso)
implicando na violação da prova. Atualmente, a computação forense
possui meios técnicos suficientes e disponíveis para efetuar a
duplicação de mídias sem que se altere seu conteúdo, garantindo a
integridade dos dados a serem periciados. Ademais, o exame pericial
deve ser realizado sob vestígios inalterados, integralmente
preservados, visto que, em caso de futuro questionamento, possa ser
refeita a perícia a fim de se confirmar o resultado do exame executado.
Um procedimento essencial para a prova é a localização do local onde foi realizado
o crime cibernético. Para isso é usada a identificação do endereço digital ou IP (Internet
Protocol), único para cada usuário, atribuído a ele quando seu aparelho (computador
pessoal, notebook ou telefone celular) está conectado à rede. Para identificar esse
endereço é preciso que os provedores de acesso forneçam informações armazenadas em
seus servidores (ROQUE, 2007).
Provedores podem ser responsabilizados junto com os autores do crime, uma vez
configurada a prova da autoria, conforme o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio
Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2010):
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APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. ORKUT.
CRIAÇÃO DE PERFIL FALSO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
CASO CONCRETO. Ação de indenização por danos morais proposta
em desfavor da GOOGLE, empresa proprietária de mecanismo de
busca de assuntos na internet, que provê também o ORKUT, serviço
de hospedagem de páginas e informações. O autor criou uma página
pessoal - perfil - no ORKUT; no entanto, um terceiro não identificado
criou um perfil falso, usando duas fotografias pessoais do autor,
redigindo frases apelativas e filiando-se a comunidades com "gostos
esdrúxulos". Tal perfil falso teve o acesso de amigos e colegas de
trabalho. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. É razoável, para evitar
discriminações, a política do site, no sentido de remover apenas
mediante ordem judicial perfis que contenham imagem ou linguagem
chocante ou repulsiva e sátira política ou social. Porém, tratando-se de
atividade de risco - com a qual a ré aufere lucro, destaque-se -, em
que qualquer pessoa pode facilmente criar falsos perfis, causando,
assim, dano à honra e imagem de outrem, é caso de responsabilidade
civil objetiva, nos termos do art. 927, parágrafo único, do CPC. Ou seja,
se este risco é inevitável e a ré o assume, diante dos benefícios que
obtém, responde pelos prejuízos. Mesmo não sendo a ré responsável
pela elaboração do perfil falso e mesmo sendo o conteúdo deste
inserido entre as matérias que, segundo seu estatuto, a demandada se
propôs a excluir apenas mediante ordem judicial, se a parte
prejudicada tomou as providências necessárias a seu alcance para
evitar o dano - no caso, acionou a ferramenta "denunciar abusos" -,
configura-se o dever de indenizar. APELO PROVIDO. UNÂNIME.
2. CONCLUSÃO
Crimes cometidos em um ambiente virtual são crimes cometidos entre uma tela e
outra, ou seja, internet. O crime mais comum é a violação da honra, que é uma ofensa aos
atributos morais, intelectuais e físicos de uma pessoa e pode tornar as pessoas impopulares
nas interações sociais, levando ao declínio na auto-estima.
Os crimes de violação da honra em ambiente virtual são facilmente propagados,
principalmente com o desenvolvimento da tecnologia, ao apresentar expressão de
opiniões, sendo elas explicadas por meio de vídeos, fotos, mensagens de áudio, etc. A
incidência desses crimes tem aumentado com a criação de blogs, sites de redes sociais e
redes sociais, ampliando direta ou indiretamente as formas de ofender e ser ofendido.
O crime cibernético é um tema bastante complexo porque envolve questões que
ainda estão em desenvolvimento, especialmente porque muitas dessas questões ainda não
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são conhecidas por todos e requerem habilidades técnicas no assunto. Porém, é
importante que a sociedade esteja atenta ao crescente número de crimes contra a honra
cometidos no ambiente virtual, e não podem ser ignorados pelo sistema judiciário, para
que as punições existentes possam ser aplicadas quando forem cometidos crimes contra a
honra e a integridade dos indivíduos e a moralidade assim de ofender ou ser ofendido.
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Observa-se que há deficiências na legislação e a dificuldades em encontrar
informações que auxiliem a como se deve proceder quando se é vítima de um crime como
este, somente contribui cada vez mais para o aumento do número de casos, pois os
indivíduos praticantes conseguem na maioria das vezes sair impunes, e as vítimas sofrem
com prejuízos, sejam eles morais, psicológicos, patrimoniais, dentre outros. É notável que
as leis vigentes possuem penas brandas e que não são suficientes para determinados casos,
está claro a necessidade de leis mais rigorosas e legislações específicas para que se puna
efetivamente, à altura dos danos causados por esses crimes.
Em nosso entendimento, o Direito Penal necessita acompanhar a evolução da
sociedade, se adaptar as realidades atualmente vivenciadas pela população, e ainda
considerar as novas formas de cometimento de tais crimes, que se mostram mais
sofisticadas e de difícil identificação, escapando portanto a punição por não estarem
tipificadas no Código Penal em vigor.
É importante notar que calúnias, difamação e injúria são comuns na Internet
atualmente. Os crimes que ocorreram no passado podem ser desavenças entre vizinhos,
com apenas poucas testemunhas.
Porém, conforme veiculado em sites com mais acesso, esse crime tem recebido
uma grande repercussão, principalmente pela comodidade da Internet, que pode agravar
muito o crime cometido.
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Contagem
Resumo: Este presente artigo fará uma abordagem a cerca do surgimento das leis e
política de drogas proibicionista, no Brasil, abordando as principais causas, como se
desenvolveu e também as consequências desastrosas a cerca do combate as drogas
durante a história mundial. É importante salientar que o presente trabalho, tem como
finalidade fazer uma reflexão do modelo proibicionista criado na década de 60 pelo
EUA, e importado pela a maioria dos países ocidentais, fazendo um paralelo com os
países que estão revendo a política de drogas, se afastando do modelo proibicionista,
com a finalidade de diminuir a violência, como também o consumo, haja vista que estão
aderindo um modelo de políticas públicas fundamentada em redução de danos.
Palavras - chave: Drogas. Tráfico. Políticas Públicas. Leis.
Abstract: This present article will address the emergence of prohibitionist drug laws and
policy in Brazil, addressing the main causes, how it developed and also the disastrous
consequences surrounding the fight against drugs throughout world history. It is
important to point out that this work aims to reflect on the prohibitionist model created
in the 60s by the USA, and imported by most Western countries, making a parallel with
countries that are reviewing drug policy, moving away of the prohibitionist model, with
the purpose of reducing violence, as well as consumption, given that they are adhering
to a model of public policies based on harm reduction.
Key - Words: Drugs. Traffic. Public Policy. Laws.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1 AS DROGAS 1.1 Evolução histórica 1.2 A influência dos EUA
na política repressiva 1.3 Política Criminal 2. CONSEQUÊNCIAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
2.1 Política de Saúde Pública 2.2 Os Números da Guerra e suas consequências na
sociedade 2.3 População Carcerária 3. POLÍTICAS ALTERNATIVAS 3.1 A experiência com a
Cannabis 3.2 Os impactos econômicos e sociais da legalização. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
No presente trabalho será abordada a Política de drogas no Brasil sob uma
perspectiva ampla, a fim de demonstrar suas consequências no espectro jurídico,social,
político e também no sistema carcerário brasileiro, para tanto, primeiramente será
abordado o tema sob uma perspectiva histórica em que será dito brevemente sobo
consumo de substâncias entorpecentes no tempo e no espaço, indicando as primeiras
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legislações que proibiram o consumo de entorpecentes no Brasil, demonstrando suas
origens raciais e higienistas.
A partir daí a pesquisa irá comentar sobre o Código penal de 1940 que considera
tanto o consumo quanto o comércio de entorpecentes tipos penais, e da política de
drogas adotada pelo país a partir da década de 60 que optou na ruptura do modelo
sanitarista para aderir ao modelo Bélico de Política Criminal.
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Ademais, será analisado a respeito do tema, os aspectos das políticas criminais e
de saúde pública, o que o estado tem feito para combater o consumo e o comércio de
psicoativosem cada política, traçando assim um paralelo entre elas para demonstrar a
sua efetividade e os problemas de cada uma delas. Em seguida, será abordado os
números significativos sobre o custo do modelo atual da política de drogas no Brasil, do
aumentoda população carcerária e também será tratado a cerca da evolução do número
de vítimas da guerra contra as drogas, empreendida no país nos últimos anos, tanto no
que tange à polícia, traficantes quanto as populações vulneráveis.
No último capítulo a pesquisar irá abordar o perfil das políticas de drogas ao redor
do mundo,a análise da revisão da política norte-americana, pioneiros na política bélica e
que no momento tem revisto essa com a regulação do comércio de maconha.
O tema é atual, uma vez que o modelo de combate às drogas desenvolvido na
década de 1970 pelos EUA, focado em repressão e violência, está sendo refutado por vários
países, que estão migrando para uma política de drogas focada na prevenção ao uso de
drogas, tratando os entorpecentes como caso de saúde pública.
Ademais, o presente trabalho visa fazer um comparativo da política de drogas
proibicionista desenvolvida na década de 70, com uma nova política alternativa,
desenvolvida pelos países Uruguai, Canadá, como também alguns estados dos EUA.
1 DROGAS
1.1 Evolução Histórica do consumo de drogas.
É bastante comum observar em trabalhos acadêmicos a respeito das drogas, o autor
iniciar o texto afirmando que o ser humano sempre consumiu substâncias alucinógenas.
Porém, em toda a história da humanidade, o homem sempre esteve consciente da
existência de substâncias nocivas a si e ao seu organismo. A novidade, em termo de
sociedade, é o uso repressivo, bélico, das forças do Estado, contra uma parcela específica
da população, sob o argumento moral, como também puritano, de que estão combatendo
as drogas arbitrariamente selecionadas. (VALOIS, 2019).
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De fato, como bem nos assegura Pedrinha (2020), pode-se dizer que, por diversos
motivos, os seres humanos sempre consumiram substâncias de alterações de estado de
consciência, com finalidades medicinais, recreativas, em rituais religiosos. Até mesmo nos
tempos de Cristo, quando Noé e seus filhos estabeleceram uma aliança com Deus, Noé
bebeu tanto vinho, que acordou em sua tenda completamente nú. “E bebeu do vinho, e
embebedou-se; e descobriu-se no meio de sua tenda”. (A BÍBLIA, GEN 9:21).
Outro exemplo de que os entorpecentes acompanham a humanidade desde seus
primeiros passos, é o fato de que nas regiões da Ásia menor e da Europa, o ópio era
considerado dádiva divina desde 5.000 a.C. Já a cannabis, era utilizada na Ásia 4.000 a.C,
com finalidades recreativas e espirituais. Além disso, com suas fibras eram confeccionadas
cordas e tecidos.
Fotografia 01 – “Consumo de ópio no Vietnã, no começo do século XX”.

Fonte: Aberta (2017).
Sendo assim, o consumo de substâncias psicoativas caminhou até os dias de hoje.
Os primeiros relatos da proibição destas substâncias são do século IV d.C, com a
Cristianização do Império Romano. Já no século X, o uso de certas substâncias para fins
terapêuticos era considerado bruxaria e seu uso era punido com torturas ou até a morte.
(Portal Aberta, 2017, online).
De acordo com Taffarelo (2009) as substâncias psicoativas mais utilizadas ao longo
da história da humanidade foram o álcool e o ópio, derivado da papoula, utilizado pelos
chineses desde o século VII. Como visto anteriormente, podem-se encontrar registros de
seu uso ligado a rituais mágicos, religiosos ou mesmo para fins terapêuticos. É importante
salientar que a própria maconha já foi utilizada como analgésico ainda no século XVIII a.
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C., tendo sido considerada reiteradamente como medicina por povos antigos dos
continentes africano e asiático.
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Contudo, fica evidente que o ser humano sempre conviveu com substâncias de
alteração de estado de consciência, utilizando-as para fins religiosos, espirituais e
medicinais. A novidade em questão é a proibição dessas substâncias, que por serem
mercadorias, podem ser compradas ou vendidas. A guerra não é contra as drogas, pois
elas não andam, não falam e nem têm desejos. Qualquer embate que se trave ao redor dos
psicoativos terão objetivos pessoais, baseados em interesses políticos, como também
socioeconômicos das classes dominantes. (VALOIS, 2019).
1.2 Influência dos EUA na política repressiva.
É certo dizer que o ser humano é o ser vivo mais complexo de todo o universo e as
suas relações pessoais com substâncias psicoativas existem há milhares de anos, como foi
dito anteriormente. Em decorrência deste fato, no século XVII, o ópio foi proibido pelo
imperador chinês. É impossível descrever quais foram os motivos da primeira proibição de
drogas da era moderna, conforme afirma Valois (2019, p.39) “[…] O imperador chinês ou
algum de seus bajuladores pode ter se incomodado com um inimigo, um oponente ou um
vizinho usuário de ópio e, por este motivo, ter resolvido proibir o uso desse derivado da
papoula”.
Antes da proibição do ópio, é importante salientar que muitas famílias bilionárias
dos EUA construíram sua fortuna com o comércio dos opiáceos. Tal fato criou um capital
extremamente grande que impulsionou o sistema bancário do país. Valois diz que (2019,
p. 52) “[…] Entre os que construíram suas riquezas com o comércio do ópio estão Delano,
avô do Presidente Franklin Delano Roosevelt; os Forbes, família da qual descende Steve
Forbes, candidato a presidente dos EUA em 1996 e 2000; além dos Low, Peaboy, Perkis e
Russel”.
Decorrente da proibição do ópio, os EUA adotaram uma postura irracional no
debate sobre as drogas, tendo como finalidade assustar a população americana em relação
aos perigos que os psicoativos causavam à população. Tinha ainda o objetivo de combater
um grupo específico de pessoas. A partir daí os EUA começaram a influenciar os países do
mundo a adotarem uma política repressiva em relação às drogas. De acordo com
Rodrigues:
Com a proibição do ópio, a partir de 1900, começaram as primeiras
campanhas de amedrontamento da população norte-americana com
relação aos “perigos” da droga, correlacionados a específicos grupos
étnicos, vistos como “ameaçadores”. Em território americano, a
reprovação moral ao uso de substâncias psicoativas –representado
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pelas abstêmias ligas puritanas – era tradicionalmente acompanhada
pela associação entre determinadas drogas e grupos sociais. Uma
mesma lógica era aplicada: minorias e imigrantes tinham
comportamentos moralmente reprováveis e ameaçavam valores
clássicos da América branca e puritana. (RODRIGUES, 2006, p. 63).
Devido à Guerra do Ópio, os americanos começaram a organizar várias comissões
internacionais, com o objetivo de liderar o discurso no debate sobre drogas. Carvalho
(2011, p. 4) “[…] as convenções internacionais no início do século XX surgem como
resultado da guerra do ópio, conflito conhecido entre a Inglaterra e a China, entretanto,
são fruto da disputa imperialista na Ásia. Patrocinadas pelos Estados Unidos”.
Sendo assim, os EUA, percebendo a reaproximação entre Grã-Bretanha, Índia e
China, se apressaram para um acordo global acerca do ópio, liderados pelo ministro
anglicano Charles Henry Brent. Diante da iniciativa de Brent, e liderado por ele, juntamente
com o médico Hamilton Wright, ocorreu o primeiro acordo multilateral a considerar as
drogas como questão internacional, realizado em 1909, que ficou conhecido como a
Conferência de Xangai (VALOIS, 2019). Sobre as consequências da Convenção de Xangai é
possível afirmar que:
Ainda em setembro de 1909 os EUA comunicaram aos países que
estiveram presentes em Xangai o interesse de realizar outra
conferência, desta feita com representantes com poderes
plenipotenciários, ou seja, com a possibilidade de assinatura de um
tratado que obrigasse a todos, e entre os itens dessa comunicação
estavam: “controle nacional uniforme e regulação penal;
comunicação recíproca sobre importação e exportação de ópio;
regulação sobre os exportadores de ópio; e direito recíproco a
revistar embarcações suspeitas de transportar contrabando de ópio”.
(VALOIS, 2019, pag. 72-73).
O discurso imperialista dos EUA se misturava com a retórica da proibição. Esse fato
fez com que o jornal New York Times divulgasse, em Julho de 1909, que o país estava
liderando as nações de grande influência do Velho Mundo, em uma guerra para eliminar a
existência de consumidores do ópio. (VALOIS, 2019). Sobre o imperialismo norteamericano, é importante expor:
A primeira guerra mundial interrompeu as reuniões internacionais,
contudo entre 1920 e 1930, década da Grande Proibição, sob a batuta
da Liga das Nações, houve três encontros internacionais, dentre os
quais o mais importante foi o acordo de Genebra em 1925. O acordo
ampliava o conceito de substâncias entorpecentes e tornava
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realidade os dispositivos da convenção de Haia. O ano de 1921, no
entanto, é emblemático, devido à criação da primeira organização
internacional com o objetivo de controlar a comercialização das
drogas sob o título de Comissão Consultiva do Ópio e Outras Drogas
Nocivas, esta seria sucedida pela Comissão das Nações Unidas sobre
Drogas Narcóticas (CND - Commission on Narcotic Drugs) em 1946
vinculada ao Conselho Econômico e Social da ONU.(CARVALHO,
2011, pag 5 – 6).
Deve-se salientar que a indústria farmacêutica teve grande influência no debate e
nas reuniões, determinando o que seria lícito ou não. Durante este período, a situação das
drogas foi separada da esfera da saúde pública, para a esfera criminal. Os médicos foram
aos poucos perdendo espaço no debate sobre o tema, diante dessas convenções
organizadas pelos americanos. Como diz Valois (2019, pag. 81) “[…] Começa a se delinear
o intricado e obscuro mundo da separação entre drogas lícitas e ilícitas, no qual a indústria
e o comércio, com o apoio da indústria cultural, terão – como ainda têm – enorme
participação”.
Os americanos pautaram o debate internacional sobre drogas, tendo em vista que
as discussões não diziam respeito a objetivos humanitários, mas sim comerciais. Além
disso, os americanos, liderados pelo bispo Brent, travaram o debate em questões morais,
fugindo dos estudos e pesquisas científicas. Isso fez com que os médicos se afastassem do
debate, dando espaço para a legislação criminal, que resultou na década da Grande
Proibição, termo que faz referência à Lei Seca, ratificada pela 18ª Emenda à Constituição
dos EUA, em 16 de janeiro de 1919, que entrou em vigor em 1920.
1.3 Política Criminal
A atual política criminal de drogas no Brasil mantém seu caráter bélico, com ações
de enfrentamento feitos principalmente por policiamento ostensivo, em um combate
interminável entre “mocinhos e vilões”, caracterizado pela visão dicotômica da sociedade
contemporânea em relação ao tema: de um lado os vilões que vendem drogas para
criancinhas, de outro os heróis que sobem as favelas empunhando seus fuzis para livrar
o mundo desse mal.
A baliza legal da política de drogas brasileira é a Lei 11.343/06 que tem por escopo
duas linhas de atuação: agir contra aos traficantes de forma bélica, com repressão e
enfrentamento, e junto ao usuário de forma sanitária, com políticas de prevenção,
tratamento e reinserção social. O problema é que a lei atribui caráter subjetivo para
diferenciação entre usuário e traficante. Levando em consideração aspectos como
condição social, local e antecedentes criminais de quem é pego com drogas, isso faz com
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que a política deixe de ser apenas sanitária e passe a ser também“higienista”, assim como
as praticadas nos primeiros anos do Império no Brasil.
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Como consequência da atual política, temos alguns efeitos indesejados e
onerosos, o primeiro deles é que a população carcerária relacionada aos tipos penais
de tráfico subiu muito no período de vigência da lei. Neste sentido, o Portal G1(2018):
A população carcerária do Estado de São Paulo aumentou 508%
entre 2005 e 2017 e passou a representar um terço dos presos do
Estado. e mesmo com esse crescimento expressivo as cracolândias
se espalharam pela cidade, deixando claro que a política de
encarceramento não tem alcançado a efetividade necessária para
frear o consumo de drogas ilícitas no Estado.
Recentemente tem-se discutido uma mudança de paradigma no combate ao
tráfico, deslocando as ações de enfrentamento ostensivo para ações de inteligência, para
tanto tem-se articulado ações conjuntas entre Ministério Público, Polícias Estaduais e
Polícia federal, esse trabalho conjunto visa apreensão de grandes volumes de drogas,
armas e dinheiro. Com isso, vem ocorrendo a desarticulação de quadrilhas organizadas,
começando de cima para baixo, o que parece muito mais promissor doque o atual
modelo de repressão. Porém, há ainda um longo caminho a ser percorrido eos resultados
desta mudança de paradigma só serão conhecidos a médio e longo prazo.
2 CONSEQUÊNCIAS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
2.1

Política de Saúde Pública

Segundo MARCELO CAMPOS (2016), o Brasil não poderia ficar inerte a respeito às
orientações internacionais, seja por tratados e convenções, foi criada no ano de 1976 a Lei
Federal n. 6368, que consolidou o modelo político-criminal proibicionista contra o tráfico
e uso indevido de substâncias entorpecentes. Tal lei se firmou devido à influência da ONU
no contexto de políticas repressivas contras as drogas.
No Brasil a política oficial adotada foi a de colocar o comerciante e o usuário de
drogas como “inimigos sociais”, taxando o usuário de “drogado” que trouxe como
resultado prático, o encarceramento da pobreza de jovens de até 25 anos, que estudaram
até o ensino fundamental e trabalham no mercado informal (setor de comércio e
serviços) ou estavam desempregados quando incriminados. (CAMPOS, Marcelo da
Silveira, A Atual Política de Drogas no Brasil: Um copo cheio de prisão – 102º Edição – 40
de Janeiro de 2016).
Se analisarmos a literatura especializada, a redução de danos como política de
saúde pública propõe a diminuição dos prejuízos, como o endividamento ou o consumo
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desenfreado de drogas, fazendo relação à dignidade do indivíduo, porém podemos
perceber que a palavra “prevenção” aparece muito mais no sentido de impedir, do que
no sentido médico de tomar iniciativa de evitar um comportamento de risco. Conforme
FIORE (2012, pag.19):
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Uma política de justa e eficiente pressupõe no mínimo a
descriminalização do consumidor. Uma experiência dessa prática
que tem sido considerada modelo é a portuguesa, em que o
indivíduo flagrado portando drogas é ouvido por uma junta civil
composta de psicólogos, médicos e assistentes sociais que de
forma conjunta decidem visando à saúde, se é o caso de um
tratamento ou de sanções mais sérias, como multas. O papel do
Estado nos casos envolvendo adultos e drogas como maconha se
encerra temporariamente nesse primeiro contato e o resultado
dessas mudanças são positivos, como a queda do encarceramento
e a diminuição do envolvimento de crianças com drogas. (FIORE,
2012, pag.19).
A importância desse modelo de descriminalização do consumidor apresentado por
Maurício Fiore, e que poderia ser algo adaptado ao Brasil devido à grande seletividade
punitiva contra grupos marginalizados, foi demonstrar que a extinção do crime de
consumo não faz com que todos vão ao traficante para comprar drogas.
2.2

Os Números da Guerra e suas consequências na sociedade

Gary Stanley Becker (1930-2014) foi um importante economista, graduado na
Universidade de Chicago e laureado com o Prêmio de Ciências Econômicas de 1992.
Sempre foi um crítico dos efeitos nocivos da proibição das drogas. Becker afirmava que a
repressão não proporcionava resultados eficientes para a economia e, além disso, os custos
para manter o proibicionismo ultrapassavam, em muito, os benefícios. (THORNTON, 2018).
Diante da campanha vitoriosa de Richard Nixon, os EUA, em 1969, aumentaram os
recursos destinados à “Guerra às Drogas”, com o objetivo de reprimir o tráfico. Sobre os
gastos destinados à proibição dos entorpecentes, Mark Thornton (2018, pag. 171),
assegura que “[…] Em 1969, recursos dedicados ao cumprimento da lei federal antidrogas
foram aumentados para reduzir a importação e venda de drogas ilegais como a maconha
e a heroína”.
Em termos objetivos, o custo para proibir substâncias ilícitas é uma fonte de
despesas que são gastas na aplicação da lei necessária para atingir a repressão. Ao passo
que, todo dinheiro gasto ao longo da história no combate às drogas, significou que menos
recursos foram destinados a políticas públicas alternativas, tais como educação, defesa
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nacional, abrigos para os sem-teto, saúde, cultura, meio ambiente, lazer, dentre outras
ações para melhorar a qualidade de vida da população. (THORNTON, 2018). Neste sentido:
O compromisso com a proibição resultou em orçamentos
maiores para muitas agências federais, tais como Customs
[Alfândega], Coast Guard [Guarda Costeira], Drug Enforcement
Administration [Administração do Combate às Drogas],
Federal Bureau of Investigation [Agência Federal de
Investigações] (FBI), e Internal Revenue Service [Serviço da
Receita Interna]. O orçamento combinado dessas agências (a
parte que pode ser atribuída à aplicação das leis de combate
às drogas) é utilizado para representar os esforços federais
para o combate às drogas. (THORNTON 2018, pag.171)
O Policial e Diretor executivo da LEAP (Law Enforcement Action Partnership), Neill
Franklin, em uma entrevista a Nick Gillespie na Reason TV, em 2011, afirmou que, por meio
da proibição dos entorpecentes, as associações criminosas lucram cerca de U$ 500 bilhões
de dólares por ano, com o comércio de drogas. Além disso, desde a década de 1970 foram
gastos aproximadamente cerca de US$ 1,5 trilhões com a Guerra às Drogas, investidos em
segurança pública. Os gastos incluem policiais, juízes, o sistema judiciário, como também
prisões. (RIGGS, 2012)
Gráfico 2 – “Todos os custos associados à proibição de drogas ao
longo de 40 anos”.

Fonte: Riggs (2012).
Por meio de diversos estudos realizados no Brasil, toma-se conhecimento de que o
modelo tradicional de combate às drogas vigente no país não está funcionando, gerando
impactos negativos, inclusive no campo econômico. Nas palavras de Carvalho (2014, pag.
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196), "[...] as consequências perversas da criminalização das drogas na estrutura das
agências penais, mormente nos países da América latina, são inúmeras, abarcando o alto
custo dos processos de conhecimento e de execução penal e o financiamento das políticas
repressivas”.
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O estudo realizado em 2016, pela professora e doutora em economia pela
Universidade de Brasília, Luciana da Silva Teixeira, sobre o Impacto Econômico da
Legalização de Cannabis no Brasil, afirma que os custos para manter o proibicionismo são
consideravelmente maiores do que os gastos para as políticas de saúde relacionada aos
entorpecentes. Somente no ano de 2014, o Brasil investiu quase R$ 4 bilhões de reais na
Guerra às Drogas, 30% desse valor é usado somente para custear presidiários que estão
presos por ilícitos relacionados às drogas. Outrossim, as despesas com saúde pública para
tratar os usuários de drogas foram de R$ 798 milhões, notadamente bem inferior ao
investido em repressão. (TEIXEIRA, 2016).
Gráfico 3 – “A política proibicionista e seus gastos”.

Fonte: Teixeira (2016).
Em suma, os efeitos econômicos da política proibicionista são assustadores, haja
vista que os resultados são dúbios, tanto nos EUA quanto no Brasil. Sempre se optou por
combater as drogas utilizando estratégias antigas: violência e repressão. Desde então, os
resultados são os mesmos, a saber: deve-se acabar com a tradicional guerra e programar
uma política de drogas com foco na redução de danos e na prevenção ao uso dos
entorpecentes.
2.3 População carcerária
A ligação entre o direito penal e a polícia de drogas tem sua origem na Convenção
para a Repressão do Tráfico Ilícito das Drogas Nocivas, que ocorreu no ano de 1936. Nas
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palavras de Valois (2019, p.423), foi “[…] quando os EUA buscaram forjar um crime
adequado aos seus objetivos proibicionistas”.
Em janeiro de 1969, Nixon assumiu a presidência dos EUA tendo como norte de sua
campanha a erradicação total das drogas. Em decorrência deste fato e juntamente com a
instituição do modelo proibicionista nas normas internacionais, as operações contra as
drogas se intensificaram de forma expressiva, razão pela qual houve um significativo
aumento da violência e, consequentemente, do número de presos nos EUA. (VALOIS, 2019).
A partir da década de 1970, após implantarem a política proibicionista, a população
carcerária dos Estados Unidos cresceu de forma significativa. É importante destacar que
desde a expressão “War on Drugs”, bem como do surgimento do DEA (Drug Enforcement
Administration) em 1973, o número de pessoas encarceradas por delitos de drogas nos
EUA disparou de 40.900 em 1980, para 452.964 em 2017. (PROJECT, 2019).
Não só um subterfúgio para desviar do assunto Vietnam, a guerra às
drogas declarada por Nixon, institucionalizada na criação do DEA,
serviu também como argumento de que se estava fazendo alguma
coisa contra o crime em geral. A insistência das autoridades policiais
em afirmar que a droga causa o cometimento de crimes, esquecendo
que muitos deles são cometidos justamente por causa da proibição,
tem origem nessa necessidade de parecer estar-se combatendo o
crime quando se combate o comércio de drogas. (VALOIS, 2019, pag.
272).
Gráfico 4 – “Aumento do encarceramento nos EUA”.

Fonte: Project (2019).
Ademais, é importante salientar que em 2017, havia mais pessoas presas por delitos
de drogas do que pessoas que estavam na prisão por qualquer outro crime em 1980
(PROJECT, 2019). É cultural o fato de a sociedade entender que os “inimigos” mais
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perigosos são os vendedores de drogas, e eles que estimulam a violência, segundo Valois
(2019, pag. 326): “[…] E eles os “inimigos”, obviamente se aproveitam desse mercado
milionário deixado em aberto. Aí agravam-se penas, aumentam-se as medidas repressivas,
lotam-se penitenciárias, mais uma vez por causa das drogas, estas que agora financiam o
terrorismo.”
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Gráfico 5 – “Pessoas em prisões e cadeias por delitos de drogas,
1980 e 2017”.

Fonte: Project (2019).
A fim de compreender como esses dados se expandiram exponencialmente a partir
da década de 1970, é importante se atentar que Michelle Alexander, em sua obra The New
Jim Crow, equiparou a Guerra às Drogas com o antigo sistema de segregação dos EUA.
Esse sistema, que vigorou no país após a abolição da escravidão, separava as pessoas
brancas das negras, mantendo a segregação racial. A polícia americana, por intermédio da
Lei de Entorpecentes, instaurou um novo “Jim Crow”, que encarcerou mais negros do que
a antiga apartheid da África do Sul. (VALOIS, 2019).
Já a primeira lei do mundo que criminalizou o uso da maconha, teve origem no Rio
de Janeiro, no ano de 1830. Esta lei é uma obra da Câmara Municipal do Rio de Janeiro,
que já naquela época demonstrava o tom racista ao combate às drogas, tendo em vista
que o próprio texto da lei cita literalmente os escravos. (CAPITAL, 2018, online). Dizia a
redação da lei citada: “É proibida a venda e o uso do pito do pango, bem como a
conservação dele em casas públicas. Os contraventores serão multados, a saber: o
vendedor em 20$000, e os escravos e mais pessoas, que dele usarem, em três dias de
cadeia”. (JANEIRO, 1894, pag 4).
Diante disso, o professor Valois (2019, p.644) afirma que “[…] O racismo da guerra
às drogas, justamente por ser disfarçado de guerra às drogas, é igual em qualquer parte
do mundo”. Além disso, é importante perceber que nos processos penais, quando se trata
de crimes sobre drogas, o que é julgado não são as circunstâncias ou o comportamento
do agente no local onde se apura o fato criminoso, mas somente o documento
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apresentado pelo policial. (VALOIS, 2019). Dessa forma, Valois (2019, pag. 463) conclui que
“[…] o juiz, nos processos de tráfico de drogas, não é o juiz togado, mas o policial na rua”.
Neste sentido a Boiteux reitera que:
A polícia é quem filtra os caros que chegam ao conhecimento dos
juízes e, consequentemente, aqueles que vão ser enviados às prisões.
Nem sempre fica claro para os operadores da justiça criminal, ou
estes preferem ignorar, que os juízes só julgam os raros casos que
chegam até a justiça, após a amostragem prévia feita pela polícia,
razão pela qual o sistema penal, seletivo em todas as esferas, se torna
ainda mais seletivo no caso do tráfico. (BOITEUX, 2009, pag. 21)
Não somente nos EUA, mas também no Brasil, o encarceramento em massa é uma
realidade. A Constituição de 1988 reforçou a ideia de combate ao uso de substâncias
psicoativas, tornando o tráfico ilícito de entorpecentes crime inafiançável, nos termos do
seu artigo 5°, em seu inciso XLIII. (BRASIL, 1988). A partir da década de 1990 o combate ao
tráfico ganhou enorme atenção da mídia que passou a construir estereótipos dos usuários
e traficantes, transformando-os nos grandes inimigos da sociedade (PEDRINHA, 2020). A
perspectiva histórica do combate às drogas no Brasil é assustadora quando observada de
perto. Em 1968, 9,1% das prisões de jovens era relacionada ao tráfico. Já em 1995, esse
percentual ultrapassou os 50%. (VALOIS, 2019).
Diante desta realidade, foi sancionada em 2006, a Lei Federal 11.343/06, que
instituiu o SISNAD (Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas). O problema é
que a lei atribuiu um caráter subjetivo para a diferenciação entre usuário e traficante. Desse
modo, os policiais passaram a levar em consideração diversos aspectos, como a condição
social, o local onde moram e os antecedentes criminais daquele que é detido por porte de
drogas. Isso faz com que a política deixe de ser apenas sanitária e passe a ser também
“higienista”. Diante desta realidade, o professor Luís Carlos Valois (2019, pag. 453)
constatou em sua obra que “[…] os crimes relacionados às drogas tornadas ilícitas são
responsáveis por 35,1% da população brasileira, ajudam a superlotar o já precário e
abandonado sistema penitenciário, sendo causa de rebeliões, mortes e violências de todas
as espécies”.
Mediante o exposto, fica evidente que a Guerra às Drogas foi uma das principais
causas do encarceramento em massa no Brasil, bem como nos EUA. A partir da criação do
DEA a repressão policial ganhou força e apoio dentro da sociedade, fazendo com que os
próprios agentes do Estado decidissem quem iria ou não para a prisão, razão pela qual o
racismo se mostrou estar relacionado com a “ War on Drugs”, juntamente com a
superlotação das prisões. Assim, o combate às drogas seguiu até os dias de hoje,
acumulando injustiças, prisões, como também mortes. Além dessas consequências
terríveis, o custo para manter essa guerra é extremamente alto.
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3 POLÍTICAS ALTERNATIVAS
3.1 A experiência com a Cannabis.
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De fato, a liberdade individual do ser humano é limitada pelo Estado para proteger
direitos de terceiros ou de determinados valores sociais. O direito à privacidade, previsto
na Constituição Federal em seu artigo 5º, identifica um espaço na vida das pessoas que
deve ser imune às interferências do Estado ou de qualquer outra pessoa, desde que não
prejudique o próximo. Neste seguimento, o Ministro Barroso, no julgamento do Recurso
Extraordinário 635659, disserta que:
Se o indivíduo na solidão de suas noites beber até cair desmaiado na
cama, pode ser ruim, mas não é ilícito. Se ele fumar meia carteira de
cigarros entre o jantar e a hora de dormir isso certamente parece
ruim, mas não é ilícito. Pois digo eu, o mesmo deve valer se ele em
vez de cigarro fumar um baseado entre o jantar e a hora de ir dormir.
Eu não estou dizendo que é bom, apenas estou dizendo que o Estado
não deve invadir essa esfera da vida dele para dizer se ele pode ou
não pode”. (RE, 635659).
Em razão do fracasso na luta contra as drogas, o número de críticas ao
proibicionismo aumentou com o passar das décadas. Tal fato possibilitou inúmeras
reflexões no parlamento norte-americano por parte dos governantes norte-americanos,
como por exemplo, Barack Obama, uma figura importante a favor da legalização e exemplo
de como o Estado Americano estava lidando de forma errônea com os entorpecentes.
Tendo em vista a observação feita a respeito do fracasso da Guerra às Drogas, alguns
Estados dos EUA passaram a buscar formas alternativas para a prevenção ao uso de drogas,
trazendo como premissa a necessidade do tratamento dos usuários de psicoativos por
meio de saúde pública, valendo-se de uma política de redução de danos, totalmente
oposta à corrente proibicionista. De acordo com Rodrigues (2003, p.261):
O combate às drogas passou a ser visto por alguns grupos de
médicos e cientistas sociais, europeus, australianos e estadunidenses
em sua maioria, como uma guerra de impossível conclusão que
deveria ser substituída por uma outra ótica que procurasse não
investir no improvável (o fim universal do consumo), mas em
alternativas que buscassem minimizar os perigos para aqueles que
optaram pela ebriedade. Essa visão reformista, genericamente
conhecida como redução de danos, pretende buscar formas de
administrar o hábito de utilizar drogas psicoativas, diante da
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percepção de que o contrário é tarefa quixotesca e politicamente
intencionada. (RODRIGUES, 2003, p.261).
Após décadas de proibicionismo, alguns estados americanos começaram o
movimento para a legalização do uso medicinal da cannabis. No início do século XXI, os
estados de Nevada e Colorado aprovaram leis que regulamentavam a maconha para fins
medicinais. Sendo assim, nos anos seguintes, houve um fortalecimento da legislação
cannabíca dentro dos Estados Unidos, gerando novas aprovações legislativas para o cultivo
da maconha em vários estados americanos. (REIS 2017).
Segundo o levantamento feito pela Revista Exame, atualmente 32 dos 50 estados
norte-americanos legalizaram a planta para o uso medicinal. Já o uso recreativo da
maconha é liberado nos estados do Colorado, Alasca, Califórnia, Maine, Massachusetts,
Michigan, Nevada, Oregon, Vermont, Estado de Washington, como também no Distrito de
Columbia. (EXAME, 2018). Os Estados Unidos adotam o sistema de Confederação e, sendo
assim, cada estado norte americano tem a autonomia de estabelecer as leis que regulam a
produção, assim como o consumo da cannabis. (REIS, 2017). REIS (2017, p.73, online)
expõe que:
Os estados que aprovaram leis que regulamentaram a cannabis
estabeleceram seus próprios sistemas e regras de maneira
completamente distintas no país. Alguns estados criaram
regulamentações bem definidas e complexas desde as sementes até
a venda ao consumidor, como por exemplo o Estado da Califórnia,
enquanto em outros, como o Colorado, a regulamentação tem
diversas brechas legislativas e há, inclusive, a possibilidade de se criar
um mercado oligopolizado no setor cannábico. (REIS, 2017, p.73,
online).
Mapa
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Fonte: Uol (2018).
3.2 Os impactos econômicos e sociais da legalização
Após a legalização da maconha medicinal e recreativa, alguns estados norte
americanos já colhem resultados positivos com a liberação da planta, a exemplo do
Colorado que, em 2014, criou o Marijuana Tax Cash Fund (MTCF), um imposto criado com
a finalidade de destinar recursos financeiros obtidos com a comercialização da maconha e
seus derivados. Os impostos são direcionados à política de redução de danos. Os dados
do site oficial do colorado indicam que:
Para o ano fiscal (EF) 2017-18 *, os primeiros US $ 40 milhões da
receita de imposto sobre consumo de maconha de varejo foram
distribuídos ao Fundo de Assistência à Construção de Capital de
Escola Pública (PSCCAF) administrado pelo programa Building
Excellent Schools Today (BEST) Today do Departamento de Educação
do Colorado . As cobranças de impostos especiais de consumo acima
de US $ 40 milhões, US $ 27,8 milhões no EF 2017-18, foram
transferidas para o Fundo de Escola Pública.
Para o EF 2016-17, os primeiros US $ 40 milhões da receita do
Imposto sobre o consumo de maconha no varejo foram distribuídos
aos administrados pelo PSCCAF. As cobranças de impostos especiais
de consumo acima de US $ 40 milhões, US $ 31,6 milhões no EF 201617, foram transferidas para o Fundo de Escola Pública.
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Para o ano fiscal de 2015-16, os primeiros US $ 40 milhões da receita
do imposto sobre o consumo de maconha no varejo foram
distribuídos à PSCCAF. As cobranças de impostos especiais de
consumo acima de US $ 40 milhões, US $ 2,5 milhões para o EF 201516, foram transferidas para o Fundo de Escola Pública. (COLORADO,
2018, tradução nossa).
Além disso, um relatório oficial da organização Drug Policy Alliance, os estados do
Colorado, Alaska, Oregon e Washington, desde a legalização de todo o ciclo da maconha,
tiveram o número de prisões reduzidas. Tal fato contribuiu para a criminalização de
pessoas. O relatório descreve detalhadamente o impacto da legalização no sistema
penitenciário americano:
No Colorado, o número total de detenções por maconha diminuiu
46% entre 2012 e 2014, de 12.894 para 7.004. Em Washington, o
número total de processos judiciais de maconha de baixo nível caiu
98%, de 6.879 em 2011 para 120 em 2013. Em Washington, DC, as
detenções por maconha diminuíram 85% entre 2014 e 2015, com as
detenções por posse diminuindo 98%, de 1.840 em 2014 para 32 em
2015. No Alasca, as taxas e detenções de maconha no Alasca
diminuíram 59% entre 2013 e 2015, embora as vendas no varejo de
maconha ainda não tenham começado. As detenções por maconha
no Oregon caíram 50% entre 2011 e 2014, de 4.223 detenções para
2.109 em 2014. (ALLIANCE, 2016, tradução nossa).
Consequentemente, além de reduzir drasticamente o número de prisões, como foi
exposto anteriormente, o custo do Estado com o poder judiciário diminuiu. Somado a esses
benefícios sociais, o estudo revela também que foram arrecadados cerca de US $ 552
milhões, referentes às receitas tributárias nos estados do Colorado, Washington e Oregon.
A arrecadação excedeu as estimativas de receita inicial. (ALLIANCE, 2016).
Como dito anteriormente, o Uruguai adotou um modelo inovador no âmbito das
políticas públicas sobre as substâncias psicoativas. A intervenção estatal, além de regular
todo o ciclo de produção e de comércio da cannabis, controla diversos programas de
manutenção, educação e reabilitação dos dependentes químicos. É notável que essas
medidas foram benéficas em relação à proibição. (THORNTON, 2018).
A política de drogas do Uruguai é uma das mais progressistas do mundo. O país
ignorou completamente as recomendações de entorpecentes da ONU, sendo o primeiro
país do mundo a legalizar tanto o uso medicinal, quanto o uso recreativo da cannabis.
Segundo informações divulgadas pela BBC Brasil (2013), o Ex-presidente do Uruguai, José
Mujica, em dezembro de 2013, sancionou a Lei 19.172/2013, autorizando o plantio de até
544

www.conteudojuridico.com.br

6 pés de cannabis em casa, sua venda em farmácias e em clubes de cultivo. Isso fez com
que o referido país latino americano se tornasse o primeiro a legalizar a produção e a
distribuição de cannabis do mundo. (BBC Brasil, 2013, ONLINE).
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No Uruguai existem três formas de adquirir a maconha. A modalidade de autocultivo, na qual o consumidor cultiva sua própria erva, os clubes canábicos, onde os
usuários pagam uma mensalidade por mês para receber uma quantidade determinada de
entorpecentes e a compra em uma farmácia. (URUGUAI, 2013). É importante frisar que para
adquirir a cannabis, deve-se conseguir uma licença com o Estado. Com base nos dados
divulgados pelo Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA), em 5 de dezembro
de 2019, havia 50.659 pessoas com licenças para consumir a maconha de forma recreativa,
conforme a tabela exposta.
Uruguai”.

Fonte: IRCCA (2019).
Segundo a organização Regulación Responsable, o Uruguai movimenta em torno
de US$ 30 a 40 milhões de dólares por ano com a venda de maconha e estima-se que 61%
da receita foram retiradas dos narcotraficantes. (RESPONSABLE, 2015). Todavia, é
importante entender que o modelo de legalização uruguaio não é focado em aumentar as
receitas de arrecadação do Estado por meio de altos impostos, como é o caso do Colorado
e demais estados dos países norte americanos.
Em Junho de 2018, a exemplo do Uruguai, o Canadá se tornou o segundo país do
mundo a legalizar a maconha para fins recreativos. A “Cannabis Act” foi aprovada pelo
senado canadense, por 52 votos a 29. O projeto de lei regulamenta o cultivo, a posse, a
distribuição e a comercialização da planta. Segundo o Departamento de Justiça do Canadá,
a nova Legislação canadense acerca do uso recreativo da erva, tem como finalidade manter
a cannabis longe da juventude e os lucros fora dos bolsos dos traficantes. Visa ainda
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resguardar a saúde pública, como também a segurança, autorizando que os adultos
tenham acesso à maconha legal. (BELLONI, 2018).
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Segundo o Departamento de Justiça do Canadá, a lei entrou em vigor em 17 de
outubro de 2018, a partir desta data os canadenses maiores de 18 anos passaram a poder
comprar cannabis, bem como derivados da planta, em locais específicos, e até mesmo
online. (CANADÁ, 2019). A lei Cannabis Legalization and Regulation, dispõe que:
Os limites de posse na lei cannabis são baseados na cannabis seca.
Equivalentes foram desenvolvidos para outros produtos de cannabis
para identificar qual seria seu limite de posse. Um (1) grama de
cannabis seca é igual a:5 gramas de cannabis fresca;15 gramas de
produto comestível; l70 gramas de produto líquido; 0,25 gramas de
concentrados (sólidos ou líquidos); 1 semente de planta de cannabis.
Isto significa, por exemplo, que um adulto com 18 anos ou mais pode
legalmente possuir 150 gramas de cannabis fresca. (CANADÁ,2019,
tradução nossa, online).
A política de legalização da cannabis no Canadá é parecida com a de alguns estados
dos EUA, a exemplo do Colorado. Ela é focada no livre mercado, diferenciando-a do
modelo uruguaio. O governo canadense tem o objetivo de gerar receitas com os impostos
e, consequentemente, tirar do tráfico o lucro dos entorpecentes. Como o primeiro ministro
Justin Trudeau (BBC, 2018) afirmou “tem sido muito fácil para os nossos filhos obter
maconha e para os criminosos colher os lucros".
Diante da legalização da maconha para fins recreativos no Canadá, o Departamento
de Justiça do país fez um minucioso relatório do número de vendas de cannabis no período
de um ano. De acordo com os dados, o mercado de varejo de maconha cresceu
consideravelmente, estabelecendo mais de 400 lojas físicas e gerando US $ 908 milhões de
dólares em vendas online e de varejo. (CANADÁ, 2019).
Os frutos da legalização são bem amplos. Além de atingir a economia
governamental e privada dos países, ainda prejudicaram as organizações criminosas, visto
que houve uma redução do poder econômico do tráfico, com a venda legal de cannabis.
Os resultados são evidentes: o mercado da maconha movimenta bilhões de dólares por
ano. O que antes se concentrava nas mãos dos criminosos, hoje gera uma nova fonte de
receita para os estados e as empresas. Ademais, os governos têm seus gastos com
policiamento, processos judiciais e prisões reduzidos em grande escala. Diante dos
resultados promissores, é importante que essas políticas sejam adotadas em novos países,
observando-se as peculiaridades de cada um. Ainda é interessante estudar a possibilidade
da expansão dessas medidas para além da cannabis.
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Após a abordagem do tema sobre diversos aspectos, fica latente a ineficácia da atual
Política de Drogas no Brasil. A migração da política sanitária para à bélica ocorrida na
década de 60, sob influência da política Americana, produziu mais danos do que resultados
positivos, haja vista que o problema das drogas sempre foi tratado com repressão, e
violência, se afastando de uma política de drogas focada em redução de danos, como
também prevenção ao uso de entorpecentes.
Os custos com essa política desastrosa superaram as cifras astronômicas de US$ 1,3
trilhões, afetando negativamente a qualidade de vida das populações periféricas,
aumentando drasticamente a população carcerária, como também espalham corpos pelos
becos onde passam. Além dos danos causados, a Política de Drogas brasileira, não atingiu
o resultado esperado, que tinha como premissa diminuir o consumo, como também a
violência na sociedade, tendo em vista que os números de morte relacionados ao tráfico
aumentaram.
Portanto, foi evidenciada a necessidade urgente na revisão da política de drogas, e que
a nova política, tenha como finalidade considerar todas as populações afetadas, e que não
só protejam os filhos da classe média, como ocorre nos dias atuais.
Ademais, no Brasil existe a comercialização de drogas lícitas, como o tabaco e o álcool,
que causam dependência, e também danos a saúde, o único fundamento para a legalização
dessas drogas é a aceitação sociocultural, da mesma forma o único argumento para a
proibição de drogas como a maconha é a rejeição cultural, importada pelo Brasil no
governo Nixon, na década de 70, após o movimento de contracultura ocorrida na década
passada.
REFERÊNCIAS
ABERTA, P. A história e os contextos socioculturais do uso de drogas. Porta Aberta,
2017. Disponivel em:
<http://www.aberta.senad.gov.br/medias/original/201705/20170509-101847002/pagina-02.html>. Acesso em: 21 de Setembro de 2021. online.
ALEXANDER, M. The new Jim Crow: mass incarceration in the age of colorblindness.
New York: The New Press, 2012.
ALLIANCE, D. P. So Far, So Good: What We Know About Marijuana Legalization in
Colorado, Washington, Alaska, Oregon, and Washington D.C. Drug Policy Alliance,
12 Outubro 2016. Disponivel em: <https://www.drugpolicy.org/news/2016/10/so-far-sogood-what-we-know-about-marijuana-legalization-colorado-washington-alaska-ore>.
Acesso em: 26 de Setembro de 2021. online.
547

www.conteudojuridico.com.br

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

BBC. Uruguai aprova legalização do cultivo e venda da maconha. BBC, 10 DEZEMBRO
2013. Disponivel em:
<https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/12/131210_uruguai_aprova_maconha_
mm>. Acesso em: 23 de Setembro de 2021. online.
BBC. Canadá legaliza uso recreativo da maconha: saiba em que lugares o uso da
droga é permitido www.bbc.com., 2018. Disponivel em:
<https://www.bbc.com/portuguese/internacional-44545870>. Acesso em: 23 de
Setembro de 2021. online.
BÍBLIA, G. 9. Bíblia Online. Disponivel em:
<https://www.bibliaonline.com.br/acf/gn/9/21-26>. Acesso em: 24 de Setembro de 2021.
online.
BELLONI, Luiza. Canadá legaliza maconha para uso recreativo. HUFFPOST, 2018.
Disponível em: <https://www.huffpostbrasil.com/2018/06/20/canada-legaliza-maconhapara-uso-recreativo_a_23463644/>. Acesso em: 21 de Setembro de 2021.online
BOITEUX, L. Tráfico e Constituição: um estudo sobre a atuação da justiça criminal do
Rio de Janeiro e de Brasília no crime de tráfico de drogas. Revista Jurídica, Brasília, v.
11, n. 94, p. 1-29, Jan./Set 2009. online.
BRANGANÇA, D. A.; GUEDES, M. S. O DECLÍNIO ESTADUNIDENSE E A GUERRA ÀS
DROGAS. Revista Aurora, Marília, v. 11, n. v. 11 n. 1 (2018), p. 67-78, 26 Junho 2018.
ISSN ISSN 1982-8004. online.
BRASIL, C. D. R. F. D. B. http://www.planalto.gov.br/. Planalto, 1988. Disponivel em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 21 de
Setembro de 2021. online.
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 635659. Relator Ministro
Gilmar Mendes, Brasília, 10 de Setembro de 2015.
BUDDIES, S. A guerra da droga e da mentira. smoke buddies, 2014. Disponivel em:
<https://www.smokebuddies.com.br/guerra-da-droga-e-da-mentira/>. Acesso em: 26 de
Setembro de 2021. online.
CANADÁ. Cannabis Legalization and Regulation. Department of Justice, 17 OUTUBRO
2019. Disponivel em: <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/cannabis/>. Acesso em: 22 de
Setembro de 2021. online.

548

www.conteudojuridico.com.br

CAPITAL, C. Proibição da maconha é racista. Carta Capital, 30 Novembro 2018.
Disponivel em: <https://www.cartacapital.com.br/sociedade/a-proibicao-da-maconha-eracista/>. Acesso em: 23 de Setembro de 2021. online.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

CARVALHO, J. C. D. Uma história política da criminalização das drogas no Brasil A
construção de uma políticanaciona nacional neip info, 2011. Disponivel em:
<https://neip.info/novo/wpcontent/uploads/2015/04/carvalho_histria_poltica_criminalizao_drogas_brasil.pdf>.
Acesso em: 22 de Setembro de 2021. online.
CARVALHO, S. D. A Política Criminal de Drogas no Brasil: Estudo Criminológico e
Dogmático da Lei 11.343/06. 7ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. online.
COLORADO. Disposition of Marijuana Tax Revenue. COLORADO.GOV, 2019.
Disponivel em: <https://www.colorado.gov/pacific/revenue/disposition-marijuana-taxrevenue>. Acesso em: 23 de Setembro de 2021. online.
EXAME, R. Michigan se torna 10º estado dos EUA a aprovar uso recreativo de
maconha. exame.com., 2018. Disponivel em: <https://exame.com/mundo/michigan-setorna-10o-estado-dos-eua-a-aprovar-uso-recreativo-demaconha/#:~:text=Al%C3%A9m%20da%20capital%20Washington%2C%20nove,legalizar
%20o%20consumo%20da%20maconha.>. Acesso em: 21 de Setembro de 2021. online.
FIORE, M. Uso de drogas: substâncias, sujeitos eventos. Unicamp, 2013. Disponivel em:
<http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/281261/1/Fiore_Mauricio_D.pdf
>. Acesso em: 24 de Setembro de 2021. online.
FIORE, M. O lugar do Estado na questão das drogas: o paradigma proibicionista e as
alternativas. Novos Estudos, São Paulo, v. 31, n. 92, p. 9-21, Março 2012. online.
IRCCA. Lineamientos estratégicos del IRCCA para el período 2019-2022.
www.ircca.gub.uy., 2019. Disponivel em: <https://www.ircca.gub.uy/documentos/>.
Acesso em: 22 de Setembro de 2021. online.
JANEIRO, R. D. Senado Federal. http://www2.senado.leg.br/, 1894. Disponivel em:
<http://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/224185>. Acesso em: 21 de Setembro de
2021. online.
KARAM, M. L. Proibição às drogas e violação a direitos fundamentais. Revista
Brasileira de Estudos Constitucionais, v. 7, n. 25, p. 169-190, Jan./Abr. 2013. online.
LINDE, P. Como Portugal se tornou referência mundial na regulação das drogas. EL
PAÍS, 6 Maio 2019. Disponivel em:
549

www.conteudojuridico.com.br

<https://brasil.elpais.com/brasil/2019/05/02/internacional/1556794358_113193.html>.
Acesso em: 22 de Setembro de 2021.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

PEDRINHA, R. D. Publica Direito, 2020? Disponivel em:
<http://www.publicadireito.com.br/conpedi/manaus/arquivos/anais/salvador/roberta_du
boc_pedrinha.pdf>. Acesso em: 23 Setembro de 2021.
PINA, R. Símbolo da seletividade penal, caso Rafael Braga completa cinco anos.
BRASIL DE FATO, 20 Junho 2018. Disponivel em:
<https://www.brasildefato.com.br/2018/06/20/simbolo-da-seletividade-penal-casorafael-braga-completa-cinco-anos>. Acesso em: 23 de Setembro de 2021.
PROJECT, S. U.S. Prison Population Trends: Massive Buildup and Modest Decline
sentencingproject, 2019. Disponivel em: <https://www.sentencingproject.org/wpcontent/uploads/2019/09/U.S.-Prison-Population-Trends.pdf>. Acesso em: 24 de
Setembro de 2021.
REIS, E. M. trajetória legal da cannabis na Espanha, no Uruguai nos Estados Unidos:
uma análise da regulamentação da maconha à luz da corrente ecossocialista.
repositorio.ufba.br., 2018. Disponivel em:
<https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/25413>. Acesso em: 24 de Setembro de 2021.
online.
RIGGS, M. Forty Years of Drug War Failure Represented in a Single Chart. REASON
TV, 10 Novembro 2012. Disponivel em: <https://reason.com/2012/10/11/forty-years-ofdrug-war-failure-in-a-sin/>. Acesso em: 23 de Setembro de 2021. online.
RODRIGUES, L. B. D. F. CONTROLE PENAL SOBRE AS DROGAS ILÍCITAS:O IMPACTO
DO PROIBICIONISMO NO SISTEMA PENAL. cetadobserva.ufba.br, 2006. Disponivel
em: <https://cetadobserva.ufba.br/sites/cetadobserva.ufba.br/files/355.pdf>. Acesso em:
22 de Setembro de 2021. online.
RODRIGUES, T. política de drogas e a lógica dos danos. www.revistas.pucsp.br, 2003.
Disponivel em: <https://revistas.pucsp.br/index.php/verve/article/viewFile/4947/3495>.
Acesso em: 21 de Setembro de 2021. online.
RODRIGUES, T. M. S. A INFINDÁVEL GUERRA AMERICANA Brasil, EUA e o
narcotráfico no continente. São Paulo em Perspectiva., São Paulo, Abril 2002. 102-111.
TAFFARELLO, R. F. Drogas: falência do proibicionismo e alternativas de política
criminal . https://www.teses.usp.br/.2009. Disponivel em:
<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2136/tde-17112011-091652/pt-br.php>.
Acesso em: 23 de Setembro de 2021.
550

www.conteudojuridico.com.br

TEIXEIRA, L. D. S. IMPACTO ECONÔMICO DA LEGALIZAÇÃO DAS DROGAS NO
BRASIL. Câmara dos Deputados. Brasília, p. 59. 2016. online.
THORNTON, M. Criminalização: Análise econômica da proibição das drogas. 1ª. ed.
São Paulo: LVM, 2018.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

UOL. Maconha é regularizada em ritmo acelarado e já atinge 62% dos EUA.
noticias.uol.com.br/, 2018. Disponivel
em:<https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2018/07/24/de-vila-aterapeutica-maconha-e-regularizada-em-ritmo-acelerado-e-ja-atinge-62-doseua.htm?cmpid=cop>. Acesso em: 22 de Setembro de 2021. online.
URUGUAY. Ley nº 19.172, de 20 de dez de 2013. Marihuana y sus Derivados: Control
y Regulación del Estado De la Importación, Producción, Adquisición,
Almacenamiento, Comercialización y Distribución. Uruguay, Montevideo, dez 2013.
VALOIS, L. C. O DIREITO PENAL DA GUERRA ÀS DROGAS. Belo Horizonte: D'Plácido,
2019.
VEDOVA, G. P. D. A questão das drogas na perspectiva da redução de danos.
CONJUR, 18 Dezembro 2018. Disponivel em: <https://www.conjur.com.br/2018-dez18/gabriela-vedova-questao-drogas-reducao-danos>. Acesso em: 21 de Setembro de
2021. online.

551

www.conteudojuridico.com.br

UMA ANÁLISE JURÍDICA ACERCA DA CRIAÇÃO DE HOSPITAL PÚBLICO VETERINÁRIO
COMO INSTRUMENTO DE POLÍTICA SOCIOAMBIENTAL

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

MILTON OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR:
Graduando(a) do Curso de Direito do Centro
Universitário FAMETRO.

RESUMO: O objetivo desta pesquisa foi o de debater a respeito da concretização de uma
política socioambiental através da criação de um hospital veterinário público. A criação de
hospitais veterinários públicos pode se justificar na natureza jurídica do bem ambiental,
uma vez que a Constituição Federal determina que é obrigação de todos a manutenção ao
meio ambiente. Sendo este um direito difuso, o Estado tem obrigação de agir, com o
objetivo de propiciar a melhor qualidade de vida aos animais de rua e aos animais de
famílias de baixa renda, possibilitando que o tratamento adequado de saúde possa ser
aplicado a estes animais. O atendimento dos hospitais públicos veterinários é
comprovadamente maior entre o público de baixa renda. Dessa maneira, ao invés de fazer
com que estes animais sejam abandonados por seus tutores - tutores esses que não tem
condições de arcar com inúmeros gastos referentes à saúde daquele animal - o Poder
Público, ao implantar o Hospital Veterinário Público, faz com que o abandono de animais
seja muito menor. Concluiu-se que apesar de a população manauara concordar com a
criação de hospital veterinário público – comprovado através de pesquisa com a população
– e da possibilidade de o Poder Público ter gastos mínimos com a manutenção do Hospital
Veterinário Público, até o presente momento não foi possível a sua realização, de maneira
que a população manauara continua padecendo com a falta de um local que possa
proporcionar aos animais o tratamento digno.
PALAVRAS-CHAVE: Hospital Veterinário. Política Socioambiental. Meio Ambiente.
ABSTRACT: The objective of this research was to debate about the implementation of a
socio-environmental policy through the creation of a public veterinary hospital. The
creation of public veterinary hospitals can be justified in the legal nature of the
environmental good, since the Federal Constitution determines that it is obligation to
maintain the environment. As this is a diffused right, the State has an obligation to act, with
the objective of providing the best quality of life to stray animals and animals from lowincome families, enabling the proper health treatment to be applied to these animals. The
service provided by public veterinary hospitals is demonstrably greater among the lowincome public. Thus, instead of having these animals abandoned by their guardiansguardians who are unable to bear numerous expenses related to the health of that animalthe Public Authority, by implementing the Public Veterinary Hospital, causes the
abandonment of animals is much smaller. It was concluded that although the population
of Manaus agrees with the creation of a public veterinary hospital-proven through research
with the population-and the possibility that the Public Power has minimal expenses with
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the maintenance of the Public Veterinary Hospital, so far it has not been possible, so that
the manauara population continues to suffer from the lack of a place that can provide the
animals with a dignified treatment.
KEYWORDS: Veterinary Hospital. Social and Environmental Policy. Environment.
INTRODUÇÃO
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Os animais não humanos, assim como os seres humanos, também são seres
sencientes, que sentem dores, são acometidos por doenças e, além disso, podem transmitir
doenças a diferentes animais, como os seres humanos.
Ocorre que, para o melhor tratamento destes animais, é necessário de
acompanhamento médico especializado, o que muitas vezes é inviável a famílias de baixa
renda – uma vez que não tem dinheiro suficiente a sua subsistência algumas vezes, tais
gastos com saúde de seus animais são facilmente deixados de lado.
Tal justificativa é plausível e, por esse motivo, o Poder Público deve viabilizar a
criação de hospitais veterinários, uma vez que o investimento em saúde destes animais
influenciará diretamente na diminuição de zoonoses que acometem os seres humanos.
Tem-se, deste modo, explicada a importância da presente pesquisa.
A criação de hospitais veterinários públicos pode se justificar na natureza jurídica
do bem ambiental, uma vez que a Constituição Federal determina que é obrigação de
todos a manutenção ao meio ambiente. Sendo este um direito difuso, o Estado tem
obrigação de agir, com o objetivo de propiciar a melhor qualidade de vida aos animais de
rua e aos animais de famílias de baixa renda, possibilitando que o tratamento adequado
de saúde possa ser aplicado a estes animais,

Esta pesquisa busca contribuir com a resposta sobre a necessidade de criação ou
não de hospital público veterinário para a cidade de Manaus. O problema é recente, não
tendo muitas regulamentações sobre o tema no país, sendo o único Estado a adotar a
presença de um hospital público veterinário o Estado de São Paulo.
1 O BEM AMBIENTAL – NATUREZA JURÍDICA E CONSTITUCIONAL
O artigo 225 da Constituição Federal dispõe que “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
preservá- lo para as presentes e futuras gerações”.
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Desta forma, o legislador constituinte quis proteger seus administrados de condutas
que poderiam ser lesivas a este patrimônio difuso, o bem ambiental. O bem ambiental é
defendido por Vasconcelos (2015) como de grande relevância no meio jurídico pátrio:
O “bem ambiental” passou a assumir grande relevância no meio
jurídico, com o surgimento de diversas doutrinas, já que a nossa
Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, CRFB/88, em
seu artigo 225, considerou como direito de todos poderem ter direito
a um meio ambiente saudável.
O conceito de bem ambiental merece algumas considerações. Vasconcelos (2015)
traz que o conceito de bem ambiental mais aceito pela doutrina é aquele que entende que
o considera como bem difuso aquele que não é nem privado nem público, uma vez que
pertence a coletividade. Desta forma, seria então um terceiro tipo de bem, diferente da
tutela dos outros dois tipos de direito – público ou privado – uma vez que a tutela do bem
ambiental diz respeito não somente ao Poder Público, mas a todos, ou seja, o Poder público
e a coletividade:
Celso Antônio Pacheco Fiorillo, afirma que o “bem ambiental” deve
ser considerado um bem difuso, não sendo nem público e nem
particular. Ele afirma isso alegando que a própria Constituição diz que
o “bem ambiental” pertence a todos, assim como a tutela dele
compete tanto ao Poder Público quanto à coletividade. Sua posição
acabou recebendo grande adesão da por parte da doutrina. In verbis:
“O art. 225 da Constituição Federal reitere-se, ao estabelecer a
existência jurídica de um bem que se estrutura como de uso comum
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, configurou nova
realidade jurídica, disciplinando bem que não é público, nem muito
menos, particular.
Esse dispositivo fixa a existência de uma norma vinculada ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, reafirmando, ainda, que todos
são titulares desse direito. Não se reporta a uma pessoa
individualmente concebida, mas sim a uma coletividade de pessoas
indefinidas, o que demarca um critério transindividual, em que não
se determinam, de forma rigorosa, os titulares do direito.
O bem ambiental é, portanto, um bem de uso comum do povo,
podendo ser desfrutado por toda e qualquer pessoa dentro dos
limites constitucionais, e, ainda, um bem essencial à qualidade de
vida. “Devemos frisar que uma vida saudável reclama a satisfação dos
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fundamentos democráticos de nossa Constituição Federal, entre eles,
o da dignidade da pessoa humana, conforme dispõe o artigo 1º, III”.
Como direito difuso, o bem ambiental tem diversas implicações na vida da
coletividade e, caso seja fragilizado, trará sérias consequências a vida humana no país e no
mundo. Tais consequências podem ser vistas no dia a dia de todos: a economia e a saúde
pública podem ser citadas como potenciais áreas mais afetadas por sua fragilização.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Birnfeld (2011) defende que o direito ao meio ambiente deve ser interpretado de
forma sistêmica, uma vez que o meio ambiente é definido pela inter-relação homemnatureza-sociedade e que, desta forma, o homem depende da natureza e é atingido por
danos ambientais a ela causados. Além disso, como o Estado brasileiro adota a posição do
antropocentrismo alargado (ou moderado), o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado tem status de direito humano fundamental:
O conceito legal é sistêmico porque sinaliza o meio ambiente como
uma unidade formada por inter-relações entre o Homem, a natureza
original, a artificial e os bens culturais, de forma interdependente. O
Homem depende da natureza e é atingido por qualquer dano
ambiental.
O conceito legal adota o que se chama de antropocentrismo
alargado, em que o Homem é não só parte da natureza, mas também
sua figura central, o que se confirma na Constituição Federal, que dá
ao meio ambiente ecologicamente equilibrado o status de direito
humano fundamental.
Uma vez que os animais não humanos figuram na relação homem-naturezasociedade como parte integrante desta, Almeida (2013) entende que a própria natureza
difusa do bem ambiental faz com que haja a necessidade de defesa animal:
Dentre os princípios gerais do direito ambiental que norteiam a
proteção jurídica dos animais, podemos encontrar, ainda, o princípio
da participação comunitária, que é semelhante ao princípio da
cooperação, pois pressupõe que o Estado e a sociedade devem andar
juntos na defesa dos interesses ambientais, no desenvolvimento de
uma política ambiental adequada. É o que podemos extrair do
pensamento de Édis Milaré De fato, é fundamental o envolvimento
do cidadão no equacionamento e implementação da política
ambiental, dado que o sucesso desta supõe que todas as categorias
da população e todas as forças sociais, conscientes, de suas
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responsabilidades, contribuam à proteção e melhoria do ambiente,
que, afinal é bem e direito de todos.
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Segundo Rodrigues, Miranda e Corrêa (2020), por muitos anos a vida e o bem-estar
ambiental foram tratadas com descaso. A partir da consolidação do debate acerca da
necessidade de manutenção de políticas ambientais, a legislação de proteção aos animais
foi se tornando cada vez mais presente no Direito brasileiro:
A preocupação com o bem-estar animal durante muito tempo foi um
tema tratado com descaso. No entanto, frente à crescente
necessidade de estabelecer práticas de sustentabilidade ambiental e
ecológica, a tutela jurídica do animal foi se tornando presente no
quadro das preocupações e tendências contemporâneas, de modo
que as discussões relativas ao tema se tornaram imprescindíveis.
No mesmo sentido, conforme se verifica no artigo 225, parágrafo 1°, inciso VII, os
animais são protegidos pelo Estado, sendo vedadas as práticas que coloquem em risco sua
função ecológica, o submetam a crueldade ou mesmo que lhes provoquem a extinção:
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 preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:
(...)
VII - 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.
Desta maneira, existe a necessidade da discussão a respeito de políticas que possam
promover o bem-estar animal para que, indiretamente, haja o bem-estar humano e
consequente diminuição e controle de zoonoses.
Isso porque, segundo Abrahão (2020), é sabido que os animais não humanos
também padecem com doenças dos mais variados tipos, sendo elas não tão somente
zoonoses, mas também infecções e outros tipos de doenças. O que ocorre, no entanto, é
que proprietários de baixa renda não possam procurar por atendimento médicoveterinário especializados, provocando sofrimento no animal:
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Assim como os seres humanos, os animais também sofrem de
doenças como virose, infecções, fraturas, alergias e etc. Sem
condições financeiras, os proprietários que possuem baixa renda não
procuram um atendimento especializado e por muitas vezes
arranjam soluções caseiras, que não oferecem nenhum resultado.
Fazendo assim que o sofrimento seja dobrado, por conta do animal
que segue sem tratamento adequado e o sofrimento dos seus
familiares que veem seus animais gravemente doente e não podendo
proporcionar um tratamento.
Segundo a Agência de Notícias de Direitos Animais (ANDA, 2013, n.p), havia um
contingente de 80 mil animais abandonados nas ruas da cidade, que acabam sendo
responsáveis pela transmissão de doenças como vermes intestinais e sarna, por exemplo:
Mais de 80 mil animais estão soltos pelas ruas de Manaus. Segundo
o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), eles são responsáveis pelas
doenças mais comuns na população como vermes intestinais e sarna
enquanto o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
aponta que, nos últimos anos, houve um aumento de 17,6% no
número de cães e gatos no Brasil
O tratamento adequado a tais animais poderia ser a solução para a diminuição de
tais doenças na cidade, haja vista que se os animais que atuam como vetores estiverem
livres destas zoonoses, não mais passarão aos humanos e tais doenças não serão colocadas
como planejamento necessário a saúde pública humana na mesma intensidade que antes
eram postas.
Na cidade de Manaus, Souza (2012) aponta que, em pesquisa realizada por jornal
de grande circulação da capital, a maioria dos votantes é a favor da criação de hospital
veterinário na capital e em outras cidades do país:
Muitas pessoas são a favor da criação de hospitais públicos
veterinários para o atendimento de animais doentes. O primeiro do
país foi criado recentemente no bairro do Tatuapé, Zona Leste de São
Paulo. Lá são oferecidos tratamentos variados para os bichos que
necessitam de cuidados especiais. Mas, essa questão divide opiniões
da população e de profissionais, que julgam a necessidade de haver
cautela nessa discussão.
Em uma enquete realizada entre os dias 27/07 e 3/08 pelo Portal
acrítica.com, a maioria dos internautas votou a favor da criação de
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hospitais veterinários públicos para atendimento de animais nas
cidades do Brasil.
Segundo Brasília Ambiental (2019, n.p), a criação de hospitais veterinários nas
cidades brasileiras se justifica, uma vez que tal estratégia visa incentivar que a saúde possa
ser compartilhada por humanos, animais e meio ambiente. A superlotação de animais não
é problema unicamente manauara, sendo também presente no Distrito Federal, segundo
dados levantados pela agência:
A instalação de um Hospital Veterinário Público (HVEP) se baseia em
uma estratégia que visa compreender e resolver os problemas
contemporâneos de saúde criados pela convergência humana,
animal e ambiental, conceito conhecido como “Saúde Única”. Esta
abordagem vem incentivar a atuação conjunta para atingir saúde
ótima para as pessoas, animais e do ambiente. De acordo com os
dados disponibilizados pelo IBGE em 2013 o número estimado de
cães e gatos domiciliados do Distrito Federal é de 629.267, sendo
507.170 cães e 122.097 gatos, com uma proporção de 5,52
pessoa/cão e 22,4 pessoas/gatos.
Assegura-se, ainda, que os animais domésticos devem ser tutelados pelo Estado,
sendo sua proteção assegurada por meio do artigo 225 da Constituição Federal e do artigo
32 da Lei n. 9605/1998 (Lei de Crimes Ambientais):
Por fim, os animais domésticos são tutelados pelo Estado, e sua
proteção é assegurada pelo artigo 225 da Constituição Federal, assim
como pelo artigo 32, da Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998).
Ainda, a Lei Distrital nº 4.060/2007 estabelece em seu artigo 3º, inciso
V, que é considerado maus-tratos deixar de prestar
assistência veterinária a animal doente, ferido, extenuado ou
mutilado. Logo, a disponibilidade de serviços públicos veterinários é
essencial, tendo com principal objetivo o atendimento com
dignidade e respeito, de modo gratuito e universal. (BRASILIA
AMBIENTAL, 2019, n. p)
2 ANIMAIS NÃO HUMANOS E SUA PROTEÇÃO LEGAL NO DIREITO CONSTITUCIONAL
E INFRACONSTITUICIONAL PÁTRIO
Um dos deveres estabelecidos a todos os cidadãos na Constituição Federal é
garantir o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, considerando-o como
bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida:
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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 preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.
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Dessa maneira, a Constituição de 1988 considera os animais não humanos como
necessários à esta manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Os animais são necessários para a manutenção da vida humana e, dessa maneira, é
enganoso e desnecessário achar que se pode tratar destes seres com crueldade ou
violência.
Segundo Barros e Silveira (2015, p. 120) os Estados começaram a se mobilizar a
respeito da necessidade de proteção dos animais não humanos a partir da Conferência de
Estocolmo:
A partir da conscientização dos Estados acerca da proteção do meio
ambiente, evidenciada a partir da Conferência de Estocolmo em
1972, seguida pela Convenção do Rio em 19924 e pelas
subsequentes, passou-se também a inserir a proteção do meio
ambiente nas Constituições, como forma de garantia da Lei Maior e
maior controle sobre os riscos.No Brasil, a Constituição Federal de
1988 foi a primeira a tratar expressamente do meio ambiente, sendo
que as anteriores, desde 1946, apenas tratavam da proteção da saúde
e da competência da União para legislar sobre água, florestas, caça e
pesca, o que possibilitou a elaboração de leis protetivas, como o
antigo Código Florestal revogado em 2012, e os Códigos de Saúde
Pública, de Água, da Pesca, (SILVA, 2013, p. 49) da Caça e a lei de
proteção à fauna.A Constituição Federal brasileira de 1988 tem o
núcleo da proteção ambiental no artigo 225, o qual traz o meio
ambiente em sua dupla dimensionalidade, ou seja, como dever do
Estado e da coletividade e como direito subjetivo individual, trazendo
um antropocentrismo alargado (LEITE; AYALA, 2014), pois, apesar de
ter como centro da proteção ambiental a garantia da dignidade
humana, nega a visão econômica do meio ambiente
A própria Carta Magna proíbe que os animais sejam tratados de maneira
considerada cruel e proíbe práticas que coloquem em risco a fauna e a flora:
Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia
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qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras
gerações.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder
Público:

I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover
o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; (Regulamento)
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético
do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação
de material genético; (Regulamento) (Regulamento) (Regulamento)
(Regulamento)
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que
justifiquem sua proteção; (Regulamento)
IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade
potencialmente causadora de significativa degradação do meio
ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará
publicidade; (Regulamento)
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas,
métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade
de vida e o meio ambiente; (Regulamento)
VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e
a conscientização pública para a preservação do meio ambiente;
VII - 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. (Regulamento)
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar
o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida
pelo órgão público competente, na forma da lei.
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§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a
sanções penais e administrativas, independentemente da
obrigação de reparar os danos causados.
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§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar,
o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio
nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de
condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive
quanto ao uso dos recursos naturais. (Regulamento) (Regulamento)
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos
Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos
ecossistemas naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua
localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser
instaladas.
§ 7º Para fins do disposto na parte final do inciso VII do § 1º deste
artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem
animais, desde que sejam manifestações culturais, conforme o § 1º
do art. 215 desta Constituição Federal, registradas como bem de
natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro,
devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bemestar dos animais envolvidos. (Incluído pela Emenda Constitucional
nº 96, de 2017)
Dessa maneira, o legislador exige que a utilização dos animais não humanos seja
feita de maneira necessária e veda qualquer atividade que cause extermínio nas espécies
ou que possa ser considerada como cruel.
É importante trazer a seguinte reflexão: é possível recuperar as formas de vida
animais após constantes ataques a sua existência? Apenas a flora pode ser recuperada por
meios artificiais, como é o caso do reflorestamento. E não são nem em todos os casos que
a flora pode ser reflorestada.
Quando se extingue uma espécie, não se pode introduzi-la ou recriá-la no meio
ambiente, haja vista a falta de possibilidades biológicas e a própria limitação da ciência.
Assim, verifica-se o motivo de a natureza necessitar da conservação e preservação da flora.
Segundo Medeiros, Weingartner Neto e Petterle (2016, p. 61), o Direito Ambiental
brasileiro possui uma das legislações mais avançadas no que diz respeito a denominação
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de conceitos importantes, tais como a conceituação legal do Meio ambiente. A partir da
Política Nacional do Meio Ambiente, por exemplo, se introduziu uma nova maneira de
pensar e interpretar a legislação brasileira até então vigente dentro do contexto do direito
ambiental:
É incontestável o avanço apresentado pela área de Direito Ambiental,
em suas múltiplas ilações, para a promoção de uma qualidade
coletiva de vida digna na sociedade brasileira. Desde a publicação da
Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA (Lei n.º 6.938/81),
conhecida como Código do Meio Ambiente em face da sua
relevância para a força da proteção jurídica no Brasil, que se aponta
o olhar para uma outra forma de proteção ambiental que não
reducionista a proteção do homem. A PNMA recebeu a incumbência
de estabelecer um conceito legal para o ambiente (mesmo que, hoje,
sujeito a críticas por ser pouco abrangente) introduziu uma nova
maneira de se interpretar a legislação brasileira na seara ambiental.
Até então, com poucas e raríssimas exceções, com uma pegada
antropocêntrica radical fortemente arraigada, ousa e insere um
dispositivo aberto – direcionando para o que a doutrina especializada
veio a nominar de um antropocentrismo moderado (LEITE, 2003). O
inciso I, do artigo 3º da PNMA conceitua ambiente 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”. Dessa forma, como se coloca o conceito, inauguram
uma fase vanguardista para o Direito brasileiro, afirmando que a
proteção do ambiente se dá para todas as formas de vida e não
somente para a vida humana. Paradoxalmente, no que tange à
matéria ambiental, essa disposição para se introjetar uma proteção
da vida como um todo, ou mesmo pensar uma dignidade da vida (ou
uma dignidade ecológica) é ainda dispersa e, por vezes, até mesmo
contraditória, o que dificulta, senão inviabiliza tanto a proteção do
meio ambiente quanto o seu entendimento a uma vida sustentável,
defendidas seja pelos cidadãos, seja pelo próprio poder público.
Assim, dada a importância constitucional e infraconstitucional da proteção à flora –
mais especificamente, aos animais não humanos – e contextualizando com o tema do
presente trabalho, abordaremos a respeito da criação de um hospital público veterinário
como uma maneira de concretizar política socioambiental.

3 A CRIAÇÃO DE
SOCIOAMBIENTAL

HOSPITAL

PÚBLICO

VETERINÁRIO

COMO

POLÍTICA
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O hospital público veterinário, quando implantado, é política socioambiental. Tratase de política socioambiental, pois, uma vez que se tem por objetivo tratar de animais
domésticos - geralmente de pessoas de baixa renda – evita-se, assim, o alastramento de
doenças que podem ser passadas de animais a humanos, também conhecidos como
zoonoses.
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Novo (2019, p.20) define a responsabilidade socioambiental como aquela que a
empresa ou organização tem obrigações com a sociedade e o meio ambiente, além das
responsabilidades “normais”, ou seja, com a lei e econômicas:
Responsabilidade socioambiental é a responsabilidade que uma
empresa, ou organização tem com a sociedade e com o meio
ambiente além das obrigações legais e econômicas.
Refere-se aos problemas e processos sociais, tendo em conta sua
relação com o meio ambiente: desenvolvimento socioambiental.
Relação da sociedade com o meio ambiente. Responsabilidade dos
indivíduos por suas ações que afetam o ambiente.
As principais vantagens das empresas e organizações em aderirem à
sustentabilidade é o desenvolvimento da responsabilidade
socioambiental, que reúne atitude e iniciativa quanto aos impactos
ambientais, além de tornar a empresa mais competitiva no mercado.
Empresas que levam a sério o conceito da sustentabilidade garantem
maior credibilidade social e imagem positiva na sociedade.
Dessa maneira, a política socioambiental pode ser entendida como uma política que
dizem respeito ao meio ambiente e à sociedade, que tem por objetivo trabalhar no
desenvolvimento sustentável e possibilitar a manutenção do meio ambiente
ecologicamente equilibrado, defendido pela Constituição Federal de 1988, por meio do
artigo 225, caput.
Poucas cidades têm hospitais veterinários públicos no país. Muitos debates políticos
são feitos a respeito do gasto que os referidos hospitais teriam para os cofres públicos.
É preciso pensar, no entanto, que a inauguração de hospitais veterinários públicos
são uma política de saúde única, defendida por Silva (2020, p.5) como uma prática
amparada pela Organização Mundial de Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) e outros órgãos internacionais. Assim, haveria Unidades de Vigilância em
Zoonoses (UVZ) que seriam integrados ao Sistema Único de Saúde, com o objetivo de
controlar e prevenir acidentes e zoonoses causados por animais. Ocorre que atualmente
as referidas Unidades de Vigilância em Zoonoses não tem estrutura suficiente para o
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atendimento das necessidades, haja vista que as estruturas se encontram incompletas em
algumas regiões:
Amparada pela Organização Mundial de Saúde Animal (OIE),
Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização das Nações
Unidas pala Alimentação e Agricultura (FAO) e Fundo das Nações
Unidas para infância (UNICEF), a idéia de medicina única defende que
os humanos não vivem isolados, mas fazem parte de um ecossistema
vivo e possuem conexões entre si. A idéia permeia a implementação
de Unidades de Vigilância de Zoonoses (UVZ) integrados ao Sistema
Único de Saúde (SUS) com o objetivo de, segundo o Ministério da
Saúde: “Realizar ações, atividades e estratégias de vigilância, de
prevenção, de controle de zoonoses e de acidentes causados por
animais peçonhentos e venenosos, de relevância para a saúde
pública.” Porém a prática diverge dos conceitos teóricos e várias
UVZ’s estão em estado precário com atendimento insatisfatório e
incompleto, com infraestrutura comprometida em algumas regiões.
O que deveria ser um direito básico de acesso a saúde e bem estar
se complica com a ausência de Hospitais de atendimento público
com preços acessíveis a população de baixa renda. A demanda por
atendimento acessível de qualidade justifica a iniciativa de
implementar um Hospital Veterinário Público em Goiânia a fim de
oferecer serviços com menor custo, equipe técnica de qualidade e
infraestrutura para atender os animais abandonados.
Dessa maneira, é preciso pensar em uma maneira de o Poder Público conseguir
O caso da inauguração do hospital público veterinário de Belo Horizonte foi um
exemplo da possibilidade de o Poder Público e a iniciativa privada trabalharem juntos para
a manutenção de uma política socioambiental.
Segundo Ronan (2018, n.p), a Prefeitura de Belo Horizonte contou com parcerias
público-privadas na realização do atendimento no hospital com instituições de ensino, o
que significa que as faculdades de veterinária ofereceriam a mão de obra especializada
necessária para o funcionamento do hospital, e o hospital funcionariam como um espaço
de aprendizagem:
A idéia inicial é que a prefeitura não arque com custo algum e opte
por parceiras público-privadas (PPPs) com instituições de ensino.
Dessa maneira, enquanto a prefeitura oferece um espaço de
aprendizado, as faculdades oferecem mão de obra especializada –
como um estágio. Entretanto, a maioria dos profissionais deslocados,
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segundo a PBH, virá da Associação Nacional de Clínicos Veterinários
de
Pequenos
Animais
(Anclivepa).
De acordo com o vice-presidente da Anclivepa, Aldair JúnioWoyames
Pinto, o hospital não vai interferir na iniciativa privada ligada ao setor.
“Nossa função será trabalhar de maneira técnica, vinculado às
instituições de ensino, sem prejudicar a profissão e o conceito
mercadológico dentro de Belo Horizonte, na tentativa de resolver o
problema daquelas pessoas que têm animais, mas não têm condições
financeiras de arcar com os tratamentos”, afirmou.
No caso em tela, com a instauração de um hospital público veterinário, o Estado e
a iniciativa privada concretizam uma política socioambiental, uma vez que as famílias
atendidas pelo Hospital Veterinário Público são pessoas de baixa renda, ou seja, pessoas
que não tem condições para pagar uma consulta ou cirurgia veterinária.
Segundo a Agência Brasília (2020, n.p), existe uma efetividade grande em políticas
públicas voltadas as camadas da população menos favorecidas economicamente:
A maior parte dos tutores de animais atendidos pelo Hospital
Veterinário Público (Hvep) tem renda familiar de no máximo R$ 3 mil.
Esse dado, levantado por meio de pesquisa do Centro de Políticas
Sociais da Fundação Getúlio Vargas (FGV), revela a efetividade das
políticas públicas do GDF voltadas às camadas da população menos
favorecidas economicamente.
Apresentados pelo Instituto Brasília Ambiental (Ibram), os dados
dessa pesquisa refletem o resultado de sondagem inédita realizada
entre 197 frequentadores do Hvep, entrevistados pela equipe de
gestão e monitoramento da unidade hospitalar.
Não há apenas o caso do Hospital Público de Belo Horizonte em funcionamento.
No Distrito Federal isso também foi possível, tendo seu funcionamento feito a partir de
agendamento para consultas e exames (G1 DF).
Dessa maneira, passa-se a conclusão do presente trabalho, considerando todos os
dados aqui obtidos e o debate acerca da criação do hospital público veterinário como
maneira de concretizar uma política de cunho socioambiental.
CONCLUSÃO

A necessidade de políticas socioambientais mostra-se cada vez mais evidente no dia
a dia, uma vez que é necessário devolver a natureza os recursos e proporcionar melhores
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condições a fauna e a flora, visando à manutenção do meio ambiente, meio este muito
necessário a vida humana.
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Nesse sentido, é preciso que a sociedade civil, o Estado e as empresas possam
pensar em soluções que privilegiem também a existência de um meio ambiente
ecologicamente equilibrado, de acordo com o ditame constitucional.

O caso da implantação de um hospital veterinário público, dessa maneira, poderia
ser uma das inúmeras políticas socioambientais possíveis para auxiliar na concretização do
referido ditame constitucional, vez que o atendimento e a concessão de tratamento a
animais domésticos visam levar dignidade também a estes animais.
A dignidade, de maneira geral, é bem defendida pela Constituição Federal da
República. Apesar de frisar-se a dignidade da pessoa humana – como não poderia ser
diferente – entende-se que ao proibir práticas cruéis e que importem na extinção de
espécies, o legislador constituinte também pode ter levado a dignidade aos animais ao
considerar o patamar do antropocentrismo alargado.

Ou seja: ao entender que o destino do planeta sofre impactos significativos a partir
das decisões humanas, demonstra-se a necessidade de proteção do bem ambiental, haja
vista que o ser humano necessita do bem ambiental para que consiga sobreviver, viver e
explorar a Terra, visando o seu progresso.
No mais, cabe ressaltar que o atendimento dos hospitais públicos veterinários é
comprovadamente maior entre o público de baixa renda. Ao invés de fazer com que estes
animais sejam abandonados por seus tutores - tutores esses que não tem condições de
arcar com inúmeros gastos referentes a saúde daquele animal - o Poder Público, ao
implantar o Hospital Veterinário Público, faz com que o abandono de animais seja muito
menor.
Há, também, a concretização de uma política de Saúde Única a partir da introdução
destes estabelecimentos, que não necessariamente teriam gastos com mão de obra: é
possível, a exemplo da cidade de Belo Horizonte, utilizar de parcerias público-privadas
(PPS) para a concessão deste serviço público, dando preferência ao atendimento para
pessoas comprovadamente hipossuficientes.
Apesar de a população manauara concordar com a criação de hospital veterinário
público – comprovado através de pesquisa com a população – e da possibilidade de o
Poder Público ter gastos mínimos com a manutenção do Hospital Veterinário Público, até
o presente momento não foi possível a sua realização, de maneira que a população
manauara continua padecendo com a falta de um local que possa proporcionar aos animais
o tratamento digno.
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O ABANDONO AFETIVO DOS IDOSOS PELOS FILHOS: UM ESTUDO À LUZ DO
PRINCÍPIO DA AFETIVIDADE NO DIREITO DE FAMÍLIA
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RESUMO: A instituição familiar, dentro da concepção jurídica e social, tornou-se um
aspecto de debate predominante no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente nas
doutrinas. O conceito de abandono afetivo envolve uma amplitude de relações e
indivíduos, sendo bastante presente no Direito de Família, principalmente na relação entre
os pais e filhos, o denominado -- abandono afetivo inverso. O presente trabalho tem como
objetivo discutir, à luz dos princípios do Direito de Família no ordenamento jurídico
brasileiro, o abandono afetivo de pais idosos e a responsabilidade civil dos filhos. O
enquadramento metodológico da pesquisa foi definido em dois tipos: a pesquisa dedutiva
e os procedimentos técnicos com base na coleta bibliográfica. A discussão sobre o
abandono afetivo inverso é ampla dentro do ordenamento jurídico brasileiro, tendo em
sua conjuntura de análise uma série de aspectos de debate, desde a questão social e o
fator econômico até a necessidade de compreender a questão da responsabilidade civil no
caso de abandono. Concluiu-se então que a responsabilização civil, dentro dos aspectos
jurídicos e de proteção constitucional e das legislações que versam sobre o direito do
idoso, não apresenta uma materialidade mais objetiva sobre o reconhecimento da lesão
moral. O estudo também observou a diferença entre os dois tipos de abandono: o
abandono afetivo tradicional (de pais com filhos) e o abandono afetivo inverso (de filhos
com pais idosos) apresentando as suas implicações e diferenciações.
Palavras-chave: Direito do Idoso. Direito de Família. Abandono Afetivo Inverso.
Responsabilidade Civil.
ABSTRACT: The family institution, within the legal and social conception, has become an
aspect of debate prevalent in the Brazilian legal system, mainly in doctrines. The concept
of affective abandonment involves a wide range of relationships and individuals, being very
present in Family Law, mainly in the relationship between parents and children, the socalled reverse affective abandonment. This paper aims to discuss, in the light of the
principles of Family Law in the Brazilian legal system, the emotional abandonment of elderly
parents and the civil liability of their children. The research methodological framework was
defined in two types: deductive research and technical procedures based on bibliographic
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collection. The discussion about inverse affective abandonment is broad within the Brazilian
legal system, having in its conjuncture of analysis a series of aspects of debate, from the
social issue and the economic factor to the need to understand the issue of civil liability in
the case of abandonment. It was concluded, then, that civil liability, within the legal and
constitutional protection aspects and the laws that deal with the right of the elderly, does
not present a more objective materiality about the recognition of moral injury. The study
also noted the difference between the two types of abandonment: traditional affective
abandonment (of parents with children) and reverse affective abandonment (of children
with elderly parents) presenting their implications and differentiations.
Keywords: Elderly Law. Family Right. Reverse Affective Abandonment. Civil Responsibility.
SUMÁRIO: INTRODUÇÃO. 1. DIREITO DE FAMÍLIA. 1.1. ORIGEM DO CONCEITO DE
FAMÍLIA. 1.2. NOÇÕES SOBRE O DIREITO DE FAMÍLIA. 2. ABANDONO AFETIVO:
CONTEXTUALIZAÇÃO JURÍDICA. 2.1. ABANDONO AFETIVO: CONCEITO. 2.2. O ABANDONO
AFETIVO DE PAIS IDOSOS (O ABANDONO AFETIVO INVERSO). 2.3. A RESPONSABILIDADE
CIVIL E O IDOSO. 3. DISCUSSÃO SOBRE ABANDONO AFETIVO INVERSO À LUZ DAS
DOUTRINAS JURÍDICAS DO DIREITO DE FAMÍLIA. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
INTRODUÇÃO
O processo de envelhecimento da população vem crescendo em uma constante nas
últimas décadas, apesar da evolução da ciência e da medicina e a relação direta com o
aumento da expectativa de vida, essa tendência de aumento no processo de
envelhecimento da sociedade é uma característica natural da humanidade. O Brasil é um
país com uma população elevada de idosos, que de acordo com os últimos levantamentos
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no censo de 2010 foi de 34% em
relação ao ano de 2000.
O ordenamento jurídico brasileiro, tendo por base a Constituição Federal,
promulgada em 1988, estabeleceu princípios fundamentados em valores e eixos sociais
com o propósito de amparar a sociedade através de pilares de sustentação legal. Eixos
como: família, preservação da vida, dignidade da pessoa humana e a defesa dos direitos
humanos, são previstos na CF/1988 em seu artigo 1º. Desse modo, a Constituição Federal
garante em seus dispositivos o estabelecimento de princípios que sustentam a defesa da
família, dentro do âmbito de defesa dos direitos humanos e da garantia à vida, princípios
esses considerados básicos na Carta Magna.
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O desenvolvimento dos conceitos sociais e jurídicos com o tempo em torno do
aspecto familiar trouxe para o debate público inúmeras modificações nas concepções de
família e das relações familiares dentro do trato relacional: vínculo social, vínculo afetivo,
vínculo econômico e relacionamento intra e extrajudicial. A instituição familiar, dentro da
concepção jurídica e social, tornou-se um aspecto de debate predominante no
ordenamento jurídico brasileiro, principalmente nas doutrinas.
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O direito do indivíduo, dentro do debate jurídico, tem sido um tema abordado em
diversas vertentes do direito, aproximando cada vez mais a necessidade de analisar, à luz
da doutrina e da legislação, o seu posicionamento nas relações jurídicas. Assim sendo,
observa-se o abandono afetivo – tema esse muito debatido dentro da concepção do
direito do indivíduo – sendo discutido de maneira demasiadamente ampla na doutrina e
pelo judiciário. O conceito de abandono afetivo envolve uma amplitude de relações e
indivíduos, sendo presente no Direito de Família, principalmente na relação entre os pais e
filhos, o denominado -- abandono afetivo inverso.

A afetividade também é um tema de relevante destaque para os estudos jurídicos e
a formação da doutrina que tange a criação de legislações específicas de proteção dos
idosos. O abandono é um tema sensível, que envolve uma série de nuances de discussão:
aspecto familiar, aspecto social, aspecto comportamental, aspecto psicológico (saúde
mental). De tal forma, é de suma importância observar que a pessoa idosa, assim como
qualquer outro individuo, carece de atenção básica dentro da estrutura de ordenamento
jurídico, tendo em vista as suas especificidades diante da sociedade e do trato da lei.
O enquadramento metodológico da pesquisa foi definido em dois tipos: a pesquisa
dedutiva e os procedimentos técnicos com base na coleta bibliográfica. O modelo adotado
para o estudo foi o da pesquisa qualitativa, cuja característica, de acordo com Gil (2017,
p.45), corresponde a um tipo de método baseado na investigação linguística-semiótica,
com enfoque na análise dos contextos do objeto de pesquisa. O método do estudo foi
definido como o dedutivo, que segundo Gil (2017, p.14) denota do uso do raciocínio de
análise partindo de uma perspectiva mais geral para um contexto mais particular, ou seja,
uma investigação mais compartimentada.
Zanella (2013, p.12) argumenta que o procedimento técnico de um estudo deve ser
alinhado com a proposta da pesquisa, tendo a finalidade de definir as estratégias de coleta
dos dados – bibliográficos ou não bibliográficos. Os procedimentos técnicos de coleta e
análise dos dados do estudo foram baseados na técnica bibliográfica e documental de
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levantamento do material de análise da pesquisa: artigos científicos, livros, doutrinas,
legislações, sites especializados na área do Direito, jurisprudências e teses.
Posto isto, o artigo busca discutir, à luz dos princípios do Direito de Família no
ordenamento jurídico brasileiro, o abandono afetivo de pais idosos e a responsabilidade
civil dos filhos, a fim de compreender os princípios do Direito de Família e a relação com o
com o Direito dos Idosos, observar o princípio da afetividade no contexto do abandono
afetivo de idosos pelos seus filhos; analisar a responsabilidade civil dos filhos em caso de
abandono afetivo de pais idosos e debater a relação entre o abandono afetivo tradicional
e o abandono afetivo inverso.
1 DIREITO DE FAMÍLIA
Os assuntos tratados quanto ao âmbito familiar dentro do aspecto jurídico precisam
ser observados dentro dos princípios constitucionais e da formação da sociedade,
principalmente sob o conceito de família. É de fundamental importância analisar que o
conceito de família pode ser observado de forma ampla, tendo a sua origem relacionada
a historicidade da sociedade e a representatividade como instituição. Ademais, como será
apresentado ao decorrer desse capítulo, as abordagens sobre família e as relações entre
os filhos e os pais idosos apresentaram uma estrutura de discussão envolta do tema
apresentado, a fim de possibilitar uma melhor compreensão (LOBO, 2017, p.32).
1.1

Origem do Conceito de Família

A origem do conceito de “família” é histórica e aborda uma relação de contextos
sociais que vão além da representação da instituição familiar que observamos nos dias de
hoje. Dias (2017, p.23) apresenta o conceito jurídico de família como um conjunto de
pessoas que estão vinculadas por um grau de parentesco e forma um lar, residindo na
mesma casa e estabelecendo vínculos: união matrimonial ou união de fato, pais e filhos e
outras características peculiares de formação de família.
De acordo com Farias (2011, p.23) a origem do conceito de família está diretamente
ligada a evolução da civilização humana. Observa-se que, historicamente, o núcleo de
composição familiar eclodiu da necessidade do ser humano em estabelecer vínculos e
relações afetivas de forma estável. Leite (1991, p.48) argumenta que a estrutura familiar
que conhecemos hoje veio da raiz Greco-romana em um modelo criado a partir da ideia
do pater famílias, ou seja, do conceito de família patriarcal.
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Para Pereira Junior (2014, p.14), no que tange a constituição da família sobre a
perspectiva legal:
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Perante a filosofia social, a família é uma sociedade natural, primeira
e principal entidade responsável pela formação da pessoa humana.
Para o presente estudo, interessa analisar, perfunctoriamente, o
conceito jurídico de família, bem como sua atual compreensão no
direito constitucional brasileiro. Com essa breve análise, podem-se
identificar alguns fundamentos da intervenção dos círculos sociais
maiores - sociedade civil e Estado - nas relações familiares. O valor
social da família foi assimilado no dispositivo constitucional que é
fundamento para a intervenção do Estado no âmbito familiar. Tratase do art. 226 da CF, que afirma que “a família, base da sociedade
civil, terá especial proteção do Estado”. Em face dessa afirmação,
convém perguntar-se sobre o que se pode entender por família,
neste caso, e que categoria de família constitui base da sociedade
civil.
Dentro do aspecto jurídico, observa-se o conceito de família tradicional e a
formação da entidade familiar dentro da origem de modelo de família monoparental e da
família anaparental, perpassando pela união estável (WALD, 2004, p.45). De acordo com
Lobo (2004, p.22) a ressignificação social e jurídica da entidade familiar foi construída, ao
longo do tempo, pelo conceito de pluralidade, observada hoje nas novas doutrinas e na
jurisprudência do direito.
No Brasil, o conceito de família pode ser observado no art. 226 da Constituição
Federal de 1988: “A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Para
Madaleno e Madaleno (2015, p.11) o conceito de família na Carta Magna apresenta
explicita as entidades familiares e os modelos adotados e amparados pelo Estado: união
estável, família monoparental e o casamento. Todos os modelos, de acordo com os autores,
trazem uma visão jurídico-social do conceito de instituição familiar no Brasil.
Lima (2018, p.22) analisa, no bojo da CF/1988, à luz da jurisprudência e da doutrina
jurídica, que o conceito de família no campo jurídico brasileiro sofreu forte influência da
igreja e dos princípios sociais de igualdade e defesa dos direitos do indivíduo. Com o passar
dos anos, o vínculo familiar passou a ser representado de diversos modos, e no âmbito
jurídico, a representação foi alicerçada em sua Carta Magna e por meio de dispositivos
jurídicos e institucionais.
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1.2

Noções Sobre o Direito de Família

A construção do Direito de Família, segundo Dias (2017, p.43) deu-se, ao longo da
história da humanidade, pela formação parental e estabelecimento do vínculo afetivo. De
acordo com Beviláqua (2003, p.67) a codificação civil e direito de família brasileiro foi
construído a partir do estabelecimento de bases alicerçadas na família tradicional. O
primeiro Código Civil Brasileiro, de 1916, seguia uma tradição jurídica com base no código
alemão e nos princípios do direito romano, tratando a relação de família de modo
conservador e tradicional, seguindo diretrizes de característica mais elitista (BEVILÁQUA,
2003; BRASIL, 2004)
Com o Código Civil de 2002 observou-se uma grande mudança no aspecto das
relações de família, tratando o vínculo familiar de modo mais flexível e com um caráter
menos conservador (DIAS, 201, p.18). Já a partir do estabelecimento da CF/1988 e com o
Código Civil de 2002, a família como instituição passou a apresentar uma amplitude de
relações reconhecidas pelo Estado, como a união estável e os grupos monoparentais, além
do fortalecimento da igualdade das relações entre e mulher no modelo familiar ALVES,
2007, p.123).
A materialização do direito de família é a relação familiar e a instituição da lei
perante a família. Segundo Farias (2011, p.34) o direito de família estabelece uma
complexidade de normas que tem por objetivo a regulação dos efeitos e das relações de
vínculo familiar: casamentos, uniões afetivas, relações pessoais e econômicas dentro do
âmbito conjugal, vinculo familiar e de parentesco, tutela e quaisquer outras relações
inerentes ao âmbito jurídico da família.

Para Madaleno (2018, p.41) o Direito de Família:
Tendo como marco inicial a Carta Federal de 1988, o Direito de
Família passou a ser balizado pela ótica exclusiva dos valores maiores
da dignidade e da realização da pessoa humana, sem desconsiderar
os notáveis avanços da ciência, permitindo a pesquisa certeira da
identidade genética para investigação da paternidade ou da
maternidade. À vista de tantas alterações sociais, legais e científicas,
Caio Mário da Silva Pereira disse ter o legislador perdido a
oportunidade de tratar de temas da maior importância, como
ocorreu no campo da fertilização assistida.
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Segundo Cunha Pereira (2005, p.43) os princípios basilares do Direito de Família
versam sobre a família como um conjunto complexo de pessoas que possuem um vínculo
efetivo e relacional e são direcionados a nortear as relações e as apreciações jurídicas no
âmbito do ramo familiar.
2

ABANDONO AFETIVO: CONTEXTUALIZAÇÃO JURÍDICA
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A contextualização jurídica sobre o abandono afetivo parte de uma análise mais
generalizada sobre o conceito da palavra “abandono” especificando a relação conceitual
do termo com o aspecto de afetividade. De acordo com o Dicionário On-line Português
(2011, sem paginação) a definição da palavra “abandono” significa: “Ação de deixar uma
coisa, uma pessoa, uma função, um lugar: abandono da família; abandono do posto;
abandono do lar. Esquecimento, renúncia: abandono de si mesmo”.
Em uma percepção geral, o ato de abandonar está diretamente relacionado ao
aspecto de esquecimento e renúncia, de modo que exista em uma determinada relação
um processo de rompimento afetivo. Conforme Braga (2011, p.33) o abandono é originário
de um processo que desvincula do ser humano a capacidade de afeição ou
desprendimento de um sentimento por outro. Dentro do aspecto jurídico, ainda de acordo
com Braga (2011, p.29), o abandono pode ser caracterizado pela ausência,
descumprimento de obrigatoriedade ou interrupção de uma relação, sem que haja um
consenso legal.
Para fins de contextualização do tema, cabe então observar o princípio da afetividade
à luz do entendimento sobre abandono. De acordo com o abandono, dentro do princípio
da afetividade, representa uma ação de ordem mora, decorrente da ausência de um
representante ou responsável, caracterizado como uma negligencia quanto a companhia
e guarda. No que concerne o abandono afetivo de filhos com os pais, o princípio da
afetividade denota de uma expressão clara de expressão da família e de cumprimento da
afetuosidade como relação (ANGELUCI, 2006, p.98).
O princípio afetivo no direito brasileiro trata o abandono afetivo como uma ação
que produz dano moral e é configurado como ato ilícito. A afetividade, por ser um princípio
do Direito de Família, está implícita na CF/1988, deixando claro a relação de
responsabilidade civil e moral no que tange a condição de valor afetivo (BRAGA, 2011).
Para entender e compreender o abandono afetivo sob a ótica do princípio da afetividade
é salutar observar para a “teoria do desamor” no âmbito jurídico – é trazido para o
ordenamento jurídico a compreensão de que o sentimento protetor e natureza da
dedicação tutorial permeia esse princípio (LOBO, 2017, p.111).
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Desse modo, o princípio da afetividade, de modo geral, caracteriza uma relação
expressa no direito no sistema jurídico codificado para garantir, do Estado, uma relação
protecionista para o responsável com o seu tutelado (ANGELUCI, 2006, p.73).
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2.1

Abandono Afetivo: Conceito

O ato de abandonar denota de um processo de rompimento de afeição, logo, é uma
ação originária da afetividade. Lobo (2017, p.15) observa que o abandono afetivo diz
respeito a omissão de cuidados, de assistência social, assistência psíquica e assistência
financeira, de modo que as consequências geradas ensejem no rompimento de relação por
parte do que abandona, na qual o abandonado é prejudicado socialmente e
emocionalmente. Dentro do âmbito jurídico é importante os dois tipos de abandono
afetivo: o abando afetivo dos pais com os filhos e o abandono efetivo do filho com os pais
(denominado de abandono afetivo inverso).
A afetividade é um sentimento que está diretamente relacionado com o laço
familiar. Maluf (2016, p.99) observa que o abandono afetivo, independentemente do tipo
e da relação, imbrica em um rompimento de vínculo de emoções e sentimentos entre
pessoas. Esse vínculo observado por Maluf (2016, p.121) se trata de uma relação
estabelecida pela afetuosidade ou afetividade que, como em uma relação entre pais e
filhos, é formada desde os primeiros contatos, até mesmo do contato físico.
Ademais, Lobo (2017, p.32) comenta que o abandono afetivo vai além do aspecto
emocional e se trata de um rompimento judicial, ou seja, de obrigatoriedade civil e de
descumprimento de deveres jurídicos e legais estabelecidos nas legislações vigentes.
Também é de suma importância observar que a caracterização do abandono afetivo, nesse
caso, não se trata de mero caráter subjetivista, como aponta Maluf (2016, p.89) ao afirmar
que é necessário que o abandono afetivo deva ser tratado de forma específica e objetivo,
sendo ele de caráter normal ou inverso, de acordo com legislação específica.
2.2

O Abandono Afetivo de Pais Idosos (O Abandono Afetivo Inverso)

A relação entre pais e filhos é observada pelo ordenamento jurídico em diversos
dispositivos jurídicos. Segundo Lobo (2017, p.144) ao tratar do abandono afetivo de pais
idosos, o art. 3º do Estatuto dos Idosos apresenta uma obrigatoriedade quanto a
responsabilização do filho em relação ao pai idoso, assegurando a efetividade e o direito
do idoso ao gozo da vida. Todavia, ainda de acordo com a Lei nº 10.741/2003,
compreende-se que a princípio, não deva ter uma regulamentação específica para
caracterizar a relação dos filhos com os pais idosos, entretanto, a obrigatoriedade na tutela
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jurídica pode ser observada como uma garantia cumprimento mínimo para não haver
qualquer tipo de abandono.
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O abandono afetivo de pais, também apresentado como abandono inverso, é
definido Rosenvald (2015, p.67) como a ausência de cuidados dos filhos em relação ao pai
idoso, de tal forma que haja um descumprimento de obrigatoriedades previstas em lei, na
qual os pais em estado de velhice estejam sendo marginalizados nesse processo de relação.
De acordo com Braga (2011, p.38) o abandono afetivo inverso se trata de um
descumprimento legal e jurídico dos filhos com os pais idosos por meio de ações que vão
de encontro ao art. 3º do Estatuto do Idoso e aos princípios constitucionais de garantia da
dignidade humana e direito à vida, privando o idoso do gozo pleno de seus direitos como
cidadão.
O descumprimento legal no âmbito jurídico por parte dos filhos em relação às
obrigações com os pais idosos incide em um processo de responsabilização civil, que pode
vir a tratar de dano moral na relação familiar. Conforme argumentaMaluf (2016, p.81) o
dever dos filhos em relação aos pais idosos, mesmo que dispostos na CF/1998 e no
Estatuto dos Idosos decorrem da obrigação apresentada em lei, independente da relação
de afetividade. Observa-se que a regulação nesses casos surge para lidar com casos
atípicos, na qual prevaleça o destrato na relação dos filhos para os pais, como aponta
Rosenvald (2015, p.55).
Apesar da ampla discussão sobre a obrigação dos filhos com os pais idosos,
o Estatuto dos Idosos não apresenta, de forma clara, a materialidade da responsabilidade
dentro da relação de abandono. Lobo (2017, p.31) observa que o art. 3º apenas apresenta
as obrigações, sem mencionar o eixo de responsabilidade e as medidas e sanções
apresentadas em caso de descumprimento. Bertoni e Viecili (2014, p.12) analisam que essa
denominada “lacuna” no Estatuto do Idoso dificultou uma especificação e uma
objetividade na materialização das sanções em casos de abandono inverso, sendo que
dentro do Direito de Família, os casos específicos de abandono de idosos passaram a ser
tratados diretamente dentro do âmbito jurídico da responsabilidade civil.
2.3

A Responsabilidade Civil e o Idoso

O abandono inverso, como exposto por Rosenvald (2015, p.34) e Maluf (2016, p.88)
é a falta de cuidado e a ausência da afetividade dos filhos para com os seus pais idosos,
tendo por característica um rompimento dos valores sociais e jurídicos. Mediante isso, é
de suma importância observar a responsabilidade como um instrumento jurídico de
adequação ao cumprimento de direitos, como afirma Bevilaqua (2003, p.14).
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Para Bittar (1994, p.23) a responsabilidade advém da palavra respondere – do latim –
e trata da necessidade de se responsabilizar por algo ou a necessidade de cumprir uma
determinada regra ou ordenança, de modo que haja uma sanção ou dano caso não seja
cumprido. Ainda Bittar (1994, p.67) observa que a responsabilidade civil, dentro do
fundamento básico da esfera jurídica, diz respeito a reparação de danos – onde há a
necessidade de reparação por danos provocados – que pode ser originário de uma
materialidade patrimonial, social, econômica, moral ou de outro fator que acarrete em
rompimento.
As relações dentro do Direito de Família são representadas e garantidas pelos
princípios constitucionais e estabelecidas em legislações específicas, cuja finalidade
precípua é de sustentar o vínculo familiar no ordenamento jurídico (GOMES, 2000, p.136).
Entretanto, como observa Gonçalves (2016, p.59), para aplicar a responsabilidade civil
dentro da materialidade perante o âmbito jurídico é necessário que ações e medidas sejam
estabelecidas para caracterizar tal ação.

Dentro do contexto da responsabilidade civil, o dano moral incide como uma das
ações mais recorrentes e representativas no caso de agravo em relação a uma determina
conduta que venha a infringir ou violar um direito, seja ele material ou moral (GOMES,
2000, p.21). Nesse caso, há de se definir esses dois tipos de dano dentro do contexto da
responsabilidade civil. Segundo Gonçalves (2016, p.114) o dano material tem por definição
a ação que fere a materialidade patrimonial de uma pessoa, tendo a ação praticada pelo
agressor um prejuízo de ordem material, logo, quantificada no ponto de vista patrimonial.
Já o dano moral, de acordo com Iglesias (2002, p.24), pode ser definido como aquela
ação ou menção que fere uma pessoa dentro da sua esfera extrapatrimonial, ou seja, que
não tem materialidade patrimonial (física), logo, é caracterizado por não ter um agravo
mensurável ou quantificável dentro de um sentido patrimonial. Há uma distinção clara
dentro do ponto de vista da ação de materialidade no contexto da responsabilidade civil
ao observar os dois tipos de danos: Gomes (2000) observa que o dano moral, por ser de
origem subjetiva, diluiu-se na observância do bem jurídico e do objeto que sofreu a lesão
do seu agressor.
No âmbito do abandono afetivo inverso é possível que haja os dois tipos de danos:
moral e material. No entanto, o dano moral tem sido mais aprofundado no ordenamento
jurídico para os casos de abandono dos filhos para os pais, tendo em vista que o ente que
foi lesionado teve suas condições e garantias, estabelecidos em lei específica, infringidas
(IGLESIAS, 2002; MALUF, 201, p.34). Os direitos institucionalizados de proteção ao idoso
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são constitucionalmente estabelecidos desde 1988, além de dispostos em legislações
específicas, entretanto, a questão social e a ineficiência no cumprimento das políticas
públicas no Brasil tem sido um grande desafio para lidar com a materialidade na
responsabilização civil em casos de abandono (GONÇALVES, 2016; GOMES, 2000, p.113).
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A reparação civil tem sido objeto de profundo debate em relação ao abandono
afetivo inverso. Maluf (2016, p.115) observa que há uma necessidade cada vez mais urgente
de compreender o idoso abandonado como alguém que foi desamparado e passou por
um processo de vexame e sofrimento, logo, ele precisa ser indenizado e a natureza da ação
de lesão deve ser reparada juridicamente. Peres (2008, p.22) argumenta que, em caso de
dano moral, a materialidade da prova é muito difícil de avaliar, tendo em vista que há uma
característica de subjetividade bastante presente nesse tipo de lesão, que pode ser ainda
mais dificultado a depender do caso.
Dentro desse contexto, a responsabilidade civil pode ser observada, para esses casos,
a luz do Código Civil nos seus artigos 186 e 927, ao tratar da indenização compensatória.
Speiss (2017, p.12) afirma que o reparo ao dano moral do idoso precisa ser observado
dentro das características que o torna um lesado em relação ao abandono familiar sofrido.
O ressarcimento em caso de dano moral pode ser em função protetiva e punitiva, tendo
com base o fator ofensivo e o grau de repercussão da ofensa na vida socioeconômica do
lesado, no caso, o idoso (SPEISS, 2017; PERES, 2008, p.156).
Iglesias (2012, p.46) observa que o dano é uma ação que caracteriza uma determinada
infração e um cometimento de um ato ilícito que tem por resultado imbuir um
determinado dolo no lesado. No caso da pessoa idosa, Peres (2008, p.34) argumenta que
o dano moral na relação familiar, por ser imaterial e está diretamente ligado com laços de
afetividade, pode acarretar em um agravo bem maior que um dano material. Maluf (2016,
p.81) menciona o nexo causal como pressuposto da responsabilidade civil, que tem como
base a Teoria da Responsabilidade Civil, cuja relação da presença do dano com a causa se
faz necessário para que haja uma responsabilização de um determinado ato.
Todavia, a relação de abandono afetivo de filhos para genitores idosos advém da
caracterização subjetiva pela presença da afetividade como vínculo imaterial. De acordo
com Gomes (2000, p.14) o vínculo de afetividade no abandono afetivo inverso traz à luz do
debate jurídico a necessidade de responsabilizar o agente infrator e o lesado, de modo
que haja presunção de culpa, e que a caracterização do dano seja materializada com
provas. A reparação pecuniária é possível em casos de abandono afetivo inverso,
entretanto, conforme Iglesias (2012, p.32), o remédio jurídico para esses casos requer uma
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compreensão mais clara e objetiva no ordenamento jurídico, de modo que o lesado seja
devidamente indenizado.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

3
DISCUSSÃO SOBRE ABANDONO AFETIVO INVERSO À LUZ DAS DOUTRINAS
JURÍDICAS DO DIREITO DE FAMÍLIA
A discussão sobre o abandono afetivo inverso é ampla dentro do ordenamento
jurídico brasileiro, tendo em sua conjuntura de análise uma série de aspectos de debate,
desde a questão social e o fator econômico até a necessidade de compreender a questão
da responsabilidade civil no caso de abandono.
A doutrina jurídica brasileira apresenta miscelânea de estudos e observâncias
quanto a tutela jurídica do idoso e a responsabilização civil dos filhos em relação aos pais
idosos. Observa-se que não há um consenso de análises sobre o tema, visto que até mesmo
a legislação vigente atual não possui uma determinação objetiva em casos de
responsabilização, principalmente pela caracterização da subjetividade dos casos
referentes aos danos morais e patrimoniais.
A questão da responsabilização civil vem sendo objeto de discussão dentro do
Direito Civil envolvendo o Direito de Família há bastante tempo, tendo em vista que os
casos de violação de direitos e abandono estão relacionados com o princípio de afetividade
e aos princípios de garantia do direito à vida e ao gozo pleno dos direitos básicos do idoso.
Observa-se que o campo de debate para essa discussão perpassa por uma análise que
envolve o Direito de Família e o Direito dos Idosos como áreas de correlação, ambos
tratando da relação parental e dos processos de afetividade que denota a própria relação
do pai com o filho.
Quando há uma observância da doutrina brasileira é apresentada uma série de
percepções jurídico-sociais acerca de definições sobre o conceito de família e as relações
parentais, principalmente ao que diz respeito a nova formação familiar multiparental.
Nesse aspecto, o debate sobre o abandono afetivo inverso tem sido discutido dentro da
concepção jurídica com o objeto de buscar compreender como pode se dá o
fortalecimento da lei quanto ao amparo dos genitores idosos e como o mecanismo jurídico
ampara esse tipo de situação.
Dentro da doutrina jurídica do Direito de Família há um amplo debate sobre o
abandono afetivo inverso e suas implicações sociais e jurídicas, além das análises e
percepções com base em jurisprudências e no entendimento das leis, principalmente sob
a ótica do Estatuto do Idoso, da Política Nacional do Idoso e da CF/1988. Tratou-se nesse
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estudo de analisar algumas doutrinas sobre o assunto e compreender o abandono afetivo
inverso dentro do Direito de Família, de modo a observar as discussões e pontos de vista
sobre o assunto. A análise foi realizada a partir das obras de Boas (2012), Madaleno (2018),
Gonçalves (2016) e na Peres (2008) – além da análise de outras obras de apoio nesse
estudo.
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Madaleno (2018, p.43) faz em sua obra uma análise bem ampla do Direito de Família
em todos os seus eixos, dando uma definição bem específica para cada tipo de abordagem
dentro da família no âmbito jurídico, principalmente pela proteção do Estado. Afirma que:
De acordo com a Constituição Federal, a entidade familiar protegida
pelo Estado é a comunidade formada por qualquer dos pais e seus
descendentes, podendo originar do casamento civil, da união estável
e da monoparentalidade. Mas nem sempre teve toda essa extensão,
pois durante muito tempo o sistema jurídico brasileiro reconhecia
apenas a legitimidade da família unida pelo casamento civil, e os
filhos originados dessa união por concepção genética ou através da
adoção (MADALENO, 2018, p.82).
Observa Madaleno (2018, p.111) que a proteção constitucional para a entidade
familiar, presente na CF/1988, denota de uma ação do Estado para reconhecer a
legitimidade da família dentro do sistema jurídico, independente do seu tipo de formação
conjugal. Na relação entre os filhos e os pais idosos há um debate bem acentuado sobre a
responsabilização dos filhos dentro da relação com os pais, vice versa, porém o abandono
afetivo inverso ainda apresenta alguns entraves jurídicos quanto a percepção do objeto e
da natureza da tipificação do dano.
Nesse contexto, Madaleno (2018, p.111) analisa em sua doutrina que a relação
familiar, dentro da concepção de tutela jurídica, parte da compreensão de subjetividade e
da objetividade quanto a responsabilização em casos de abandono. A responsabilização
civil é apresentada como uma ação que visa proteger o lesado, nesse caso, um ente familiar
abandonado. Madaleno (2018, p.115) observa que o abandono pode gerar danos
psicológicos e materiais, de modo que as observâncias para definir o modo de mensuração
do dano recaem uma análise subjetiva no campo jurídico, dificultando a definição do tipo
e da forma de indenização.

A análise subjetiva sobre os danos morais e patrimoniais tem sido observada como
os principais entraves jurídicos para um processo de reconhecimento de supressão da
causa tutelar jurídica no Brasil. Gonçalves (2016, p.48) observa que essa percepção de
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materialização subjetiva para as análises de jurisprudência em casos de abandono afetivo
inverso não tem sido observada de uma forma padrão em alguns casos. A questão da
subjetividade no ato de responsabilizar o filho pode ser analisada por fatores que
influencia, de forma não objetiva, na decisão de um juiz ao decidir sobre o caso, na qual
muita das vezes a observância na decisão não favorece o idoso.

Uma consideração importante sobre o abandono afetivo precisa ser observada
quanto ao aspecto da omissão de cuidado. De acordo com Madaleno (2018, p.86) a família
é o núcleo composto por membros que estão juridicamente e afetuosamente aliançados,
tanto no aspecto social quanto no aspecto de responsabilidade mútua. Nesse sentido, o
abandono afetivo estende a discussão para uma compreensão do dano de afetividade e
do psicológico do ente abandonado. Quando o abandono afetivo inverso é abordado
existe uma discussão mais amena quando em comparação ao abandono afetivo tradicional
(do filho para o pai), o que pode vir a gerar uma exigência e uma possível relevância em
menor grau para a sociedade e para a própria estrutura jurídica brasileira.
A questão da responsabilidade civil do filho para com o pai idoso vai além do
pagamento de uma pensão. De acordo com Boas (2012, p.99) a pensão, seja ela da
natureza originária designada, não deve ser observada como uma mera ação de
responsabilização que atende ao aspecto de afetividade. De acordo com jurisprudências
observadas em casos, como no processo nº9375/2010 no Tribunal de Justiça de Minas
Gerais, no caso de pagamento de indenização por danos morais, o mero pagamento da
pensão alimentícia não substitui a afetividade e o tratamento dado ao pai idoso, onde
nesse caso específico o sentido da ação foi tratado como sendo “a afetividade um
sentimento, não um mero negócio”.
Boas (2012, p.100) faz uma apresentação comentada do Estatuto do Idoso por meio
de uma análise mais específica, ponto a ponto, da lei e de suas implicações jurídicas.
Quanto a responsabilização civil, Boas (2012, p.100) observa em sua doutrina que, ao
analisar o vínculo e a afetividade, o abandono afetivo inverso pode ser caracterizado como
um tipo de dano moral e, em alguns casos, material. O autor argumenta que o Estatuto do
Idoso traz em seu art.3º uma especificação importante quanto ao trato de
responsabilização dos entes na relação com o idoso, definindo a família como um núcleo
responsável.
É de suma importância analisar que o idoso, apesar de ter a garantia constitucional
de sua proteção e do gozo do seu direito à vida, ele é objeto de abandono no próprio
núcleo familiar. Boas (2012, p.97) argumenta que, apesar do cuidado com o idoso ser
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regulamentado dentro do ordenamento jurídico brasileiro, os casos de abandono têm sido
cada vez mais frequentes, tendo então o poder público buscado mecanismos jurídicos e
ações legais para coibir esse tipo de caso.
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Gonçalves (2016, p.66) analisa que a garantia constitucional em casos de abandono
familiar de cunho afetivo não pode ser considerada como um fator único e definitivo de
proteção ao abandonado – ou lesado – sendo importante que a proteção seja alicerçada
também em outros ramos jurídicos. O autor observa que dentro do Direito Civil a proteção
em casos de danos morais tem crescido nas últimas décadas, principalmente em relação
ao crescimento de casos advindos da família, que saem do objeto do Direito de Família.
Boas (2012, p.98) pontua que para auxiliar juridicamente a proteção do idoso é
fundamental que o poder público cumpra com suas obrigações constitucionais, dando
apoio e garantindo com que a Teoria da Responsabilização seja plenamente efetivada.
Sobre a Teoria da Responsabilização, ainda de acordo com as observações
apresentadas por Boas (2012, p.99) se faz importante analisar que ela tem por finalidade
garantir o cumprimento de obrigações, entretanto, o auxilio jurídico garantido por ela deve
ser amparado no que versa a própria Constituição. No art. 230 da CF/1988 a garantia da
responsabilidade é apresentada como sendo precípua para a família ao pontuar que é
dever da família, da sociedade e próprio Estado ampararem o idoso, garantindo com que
ele tenha participação efetiva na sociedade.
A responsabilidade sobre o idoso, dentro do contexto social-jurídico, precisa ser
compreendida como um processo compartilhado, na qual o poder público e a família
devem coadunar para garantir que não haja qualquer supressão ou interferência na
garantia constitucional. Ademais, como observa Peres (2008, p.34), o idoso não pode ser
tratado como um indivíduo isolado, ou seja, sem que haja uma análise mais ampla das
relações que o cercam. Nesse caso, a compreensão do idoso e dos seus direitos traz à luz
do debate a necessidade de protegê-lo, fisicamente e psicologicamente, para que não haja
nenhuma transgressão, tanto por parte da sociedade como um todo, quanto pela família.
Peres (2008, p.21) trata em sua obra “Proteção aos idosos” que pessoa idosa deve
ser amparada em todos os núcleos que envolvem a sua participação social: família,
sociedade e poder público. A autora observa em sua doutrina que o trato jurídico para com
o idosoem casos de abandono afetivo inverso deve ser efetivado pelo Estado, tendo esse
um papel vital na efetivação dos direitos constitucionais do idoso. Peres (2008, p.32) faz
menção ao dever de indenizar os pais idosos abandonados, tendo em vista que a
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materialidade na tutela jurídica é de responsabilidade precípua do Estado, garantido na
Constituição e respaldado nas legislações específicas.
A dificuldade, porém, advém da própria ausência de unilateralidade de decisão com
base na materialidade jurídica sobre os casos de danos morais, principalmente. Boas (2012,
p.87) observa que os danos morais em casos de abuso e abandono de pessoas idosas são
recorrentes, entretanto, há uma grande dissociação da realidade dos fatos com a decisão
jurídica, tendo em vista, principalmente, que o hiato entre a dificuldade de materializar a
decisão sobre o objeto jurídico e os fatos, geralmente, tendem a prejudicar os pais idosos
em casos de abandono afetivo inverso.
As transgressões ocasionadas pelo abandono afetivo inverso possuem, na
observância de Gonçalves (2016, p.68), um grave impacto na vida social, econômico e
afetiva do idoso. Observa-se que em casos dessa natureza é importante analisar a
perspectiva do idoso, cuja realidade, em muitos casos, principalmente em situação de
abandono, carece da atenção imediata do poder público. De acordo com Peres (2008, p.35)
o poder público tem o dever de garantir que haja uma mitigação dos danos ocasionados
pelo processo de abandono, sendo inclusive responsabilizado por omissão, juntamente
com a família.
Não obstante, de acordo com Peres (2008, p.112), a representação dos filhos como
protetores dos pais advém do conceito de convivência familiar e da formação do núcleo
afetivo, que surge antes de qualquer designação pragmática apresentada em lei. Essa
abordagem faz compreender que a velhice é um estado natural da vida e que os filhos
precisam cumprir (obrigação) com o seu papel de protetor. Para isso, Boas (2012, p.99)
complementa a ideia de Peres (2008, p.15) ao argumentar que, de acordo com o Estatuto
do Idoso, o progenitor abandonado durante a sua velhice pode vir a adquirir sequelas, seja
ela emocionais ou financeiras, que podem ser até irreparáveis.
A partir do entendimento das consequências jurídicas em relação ao abandono
afetivo inverso também pode ser discutida a consequência moral no pai abandonado.
Nesse sentido, Peres (2008, p.24) analisa que o dano moral, apesar de circunstancialmente
ser subjetivo para uma análise mais aprofundada, não pode ser apenas observado no
ponto de vista comum ou simplório do caso. Faz-se necessário compreender que o idoso
abandonado é um indivíduo que carece não somente de uma pensão, mas sim de
afetuosidade. O aspecto da afetuosidade é outro contraponto para o entendimento de
ressarcimento em casos de dano moral e material, cuja jurisprudência na legislação
brasileira ainda se encontra em dubialidade nessas decisões.
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A subjetividade na análise do dano moral no abandono afetivo inverso trata de uma
ausência de unilateralidade na percepção da lei em decorrência de fatos mais palpáveis
para determinação e uniformidade nas decisões. O estudo observou que as doutrinas em
relação aos processos de abandono afetivo de filhos para com os pais idosos recaem em
um entendimento um pouco mais difuso quando se trata de uma percepção mais clara
sobre a ausência da responsabilidade do filho. Gonçalves (2016, p.44) observa que a
responsabilidade civil em casos de abandono deve ser observada dentro de uma
percepção que enquadre o abandonado e o agente abandonador em um mesmo foco de
percepção, logo, não deve haver qualquer sentido de diferença para analisar os fatos. Em
suma, essa situação ocorre por dois aspectos, de acordo com Boas (2012, p.101): ausência
de uniformidade no entendimento da lei e legislações específicas limitadas quanto ao
idoso no Brasil.
A partir do ponto de vista apresentado por Boas (2012, p.101) é de suma
importância analisar que a relação de abandono afetivo em casos de pais idosos, em tese,
não decorre apenas de um processo de transgressão da afetividade, ou seja, ele não se
limita apenas ao sentido de abandono em termo de carinho e amorosidade. O autor analisa
que o processo que decorre em transgressão e infração dos princípios constitucionais de
garantia à vida e a dignidade humana vão além do princípio afetivo, pois ultrapassam o
limite da moralidade e podem agir com maior impacto na moralidade do indivíduo.
Essa perspectiva apresentada por Boas (2012, p.101) é acompanhada por Peres
(2008, p.25) ao observar que o abandono afetivo inverso, apesar de não apresentar um
apelo maior tanto quanto o abandono afetivo tradicional (de pai para com os filhos)
decorre de um processo que afeta um tipo de público considerado vulnerável, como os
idosos. O autor lembra que o idoso é considerado, perante a legislação específica e na
Constituição, como um tipo de indivíduo que precisa de amparo do Estado, da sociedade
e da família, de modo que qualquer transgressão aos princípios e garantias sejam
considerados crime de gravidade alta e complexa dentro da perspectiva legal brasileira, a
depender do grau e da intensidade da lesão, seja ela moral ou material.
CONCLUSÃO
O estudo sobre o Direito do Idoso no ordenamento jurídico brasileiro é fundamental
para compreender como ele está diretamente inserida no âmbito jurídico, dentro no
Direito de Família, e suas implicações legais a partir da compreensão do abandono afetivo
inverso como sendo uma infração moral que precisa ser discutida amplamente na doutrina
jurídica.
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Para esse estudo foi realizada uma ampla discussão sobre as legislações específicas
que tratam da proteção e da garantia de direitos ao idoso (Estatuto do Idoso – Lei nº
10.741/2003 e a Política Nacional do Idoso – Lei nº 8.842/1994), uma análise do conceito
de família dentro do direito de família e uma abordagem mais específica para a
responsabilização civil em casos de abando afetivo inverso. A partir desse apanhado de
análise, foipossível observar a relação do direito de família com o direito dos idosos dentro
do ponto de vista da afetividade e do abandono afetivo inverso, de modo que houvesse a
percepção dos diferentes tipos de dano que afeta o idoso: dano moral e dano material.
O estudo sobre os direitos dos idosos no Brasil perpassa por uma historicidade de
acontecimentos que permeou o desenvolvimento de ações da sociedade civil e do poder
público para garantir proteção ao idoso. O estudo apresentou, dentre outros aspectos, a
relação do idoso com o âmbito jurídico-social brasileiro, com base nas relações de
afetividade com os filhos. O idoso é um individuo que possui uma série de características
peculiares, tanto do ponto de vista do poder público, quanto no aspecto da sociedade e o
trato jurídico – por isso, é de suma importância analisar, como o estudo observou, as suas
relações sociais e os seus direitos e garantias constitucionais.
No entanto, como foi observado nas doutrinas discutidas no estudo, se faz
necessário ampliar as discussões no âmbito jurídico sobre mecanismos e ações que tornem
mais possíveis a proteção do idoso em casos de abandono afetivo. Apesar de ainda existir
controvérsias e dualidades quanto a materialidade das ações de responsabilização em caso
de abandono, é salutar aprimorarem o debate para tratar o reconhecimento do abandono
afetivo como um caso digno de aplicação de indenização e reparo pecuniário, de modo
que o idoso seja amparado em todos os seus direitos que, em algum momento, sejam
tolhidos.
Recomenda-se para pesquisas futuras na área jurídica do direito de família o
aprofundamento nas pesquisas sobre o abandono afetivo inverso e a relação com os pais
idosos, tendo em vista a concepção de observância dos danos materiais e dos danos morais
nesse processo. De todo modo, é de suma importância analisar que a sociedade e o
processo de envelhecimento da população são fatores que estão diretamente interligados
com os desdobramentos jurídicos, tanto na formação da doutrina quanto na efetivação de
legislações específicas que precisam, cada vez mais, garantir que o idoso seja amplamente
protegido e amparado pela lei.
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RESUMO: Este artigo tem como tema a análise da existência de um microssistema
normativo de combate à corrupção, em consonância com tratados internacionais que
versam sobre a matéria. Coexistem nessa parcela do ordenamento jurídico brasileiro
diferentes esferas punitivas dos atos corruptos, entre elas, o regime de improbidade
administrativa, de responsabilização das pessoas jurídicas por atos lesivos de corrupção e
de crimes contra o Erário. A análise das disposições autorizativas de acordo das Leis nºs.
12.846/2013 e 12.850/2013, ao introduzirem o acordo de leniência e de colaboração
premiada, demonstra a necessidade de releitura da norma proibitiva insculpida na Lei nº.
8.429/1992, para que se atinja a eficiência necessária no combate à corrupção e à
improbidade administrativa a ela correlata, o que foi superado pela Lei nº 13.964 de 2019.
Entre os objetivos específicos do trabalho, estão o estudo da doutrina e a compreensão do
microssistema de combate à corrupção. Foi utilizado o método de abordagem hipotéticodedutivo, com procedimento comparativo e interpretativo. Foi utilizada a técnica de
pesquisa teórico-normativa.
Palavras-chave: Microssistema de combate à Improbidade administrativa. corrupção. Lei
Anticorrupção. Crimes contra o erário. Incidência múltipla de normas. Coerência.
1 INTRODUÇÃO
O fenômeno multifacetado da corrupção atrai a atenção da comunidade
internacional desde o final do Século XX, à medida que as suas nefastas consequências
passaram a ser, cada vez mais, percebidas. Assim, as organizações multinacionais
elaboraram diretivas que incentivaram a adoção pelos Estados-Partes de mecanismos de
combate e repressão, de acordo com suas peculiaridades internas.
Nesse contexto, o ordenamento jurídico brasileiro passou, paulatinamente, a
prever diferentes âmbitos de responsabilização dos agentes corruptos pelos seus atos,
todos eles autônomos e independentes. Entre eles, destacam-se os tipos penais que
atingem o Erário, a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei Anticorrupção.
Em que pese a ausência de prejudicialidade entre as diversas esferas, este
trabalho analisa a necessidade de existir coerência entre os procedimentos nelas adotados.
Especificamente, discute-se a possibilidade de realização de acordos em ações de
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improbidade administrativa, quando relacionada com os outros diplomas punitivos, em
que a lei já autoriza a negociação, como na seara penal e na responsabilização das pessoas
jurídicas por ato de corrupção, através dos acordos de colaboração premiada e de leniência
respectivamente.
2 A CORRUPÇÃO INTERLIGADA À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
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A compreensão da problemática a ser discutida neste trabalho impõe que
seja bem delineada a esfera de responsabilização por improbidade administrativa,
compreendendo que a Lei nº. 8.429/1992 se insere em um microssistema específico do
ordenamento jurídico: o de combate à corrupção. Assim, deve ser analisada a
complexidade do fenômeno maior da corrupção, a partir das diretivas internacionais e das
múltiplas esferas de sancionamento, para que se possa adentrar no regime de improbidade
administrativa.
Na comparação feita por Guilherme de Souza Nucci, a corrupção pode ser
associada a “uma praga incontrolável, que encampa o mundo inteiro e não deixa nada em
bom estado depois de sua passagem”. Na difícil tarefa de conceituar o termo, o autor
reconhece que, entre os inúmeros significados compreendidos pelo vocábulo, há sempre
um ponto em comum: a referência a algo negativo, jamais positivo.
No contexto atual, partindo do panorama brasileiro, em que o Estado detém
inúmeras atribuições e, portanto, propicia incontáveis operações com vultuosos recursos
públicos, os atos corruptos se tornam, cada vez mais, complexos, conjugando agentes
públicos, particulares e pessoas jurídicas, nos mais diversos arranjos. No exemplo
emblemático da “Operação Lava Jato”, em que se teve notícia de cadeia de corrupção
sistêmica jamais vista no país, envolvendo práticas das mais modernas, torna-se ainda mais
difícil compreender o alcance desse fenômeno.

Para Nucci, “a corrupção caracteriza-se, nitidamente, pela negociata, pelo
pacto escuso, pelo acordo ilícito, pela depravação moral de uma pessoa, gerando, muitas
vezes, imensos estragos ao Estado” 50. Marco Vinicio Petrelluzzi e Rubens Rizek Jr.,
entendendo que desvio de poder inerente a ente público e a obtenção de vantagem ilícita
são elementos constitutivos da corrupção, definem-na como sendo “a conduta de pessoa
natural ou jurídica, em conexao a qualquer ente público, destinada a obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita de qualquer natureza” 51.
50 NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e anticorrupção. Rio de Janeiro: Forense, 2015, [Minha Biblioteca]
51 PETRELLUZI, Marco Vinicio. RIZEK JUNIOR, Rubens. Lei anticorrupção: origens, comentários e análise
da legislação correlata. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 21
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Vicente Greco Filho e João Daniel Rassi, em obra específica dedicada ao
combate à corrupção, concentram dados históricos sobre o fenômeno milenar da
obtenção de vantagem indevida pelo exercício de função pública. Segundo o levantamento
feito pelos autores, diz-se que, até mesmo na Antiguidade Clássica, o Senador romano
Cícero, de origem pobre, teria voltado para casa rico, após um ano de mandato.
A preocupação em responsabilizar as condutas inadequadas de agentes
públicos inicia-se em maior grau com o advento do Estado Moderno, a exemplo do Código
Napoleônico de 1810, em que os atos de malversação de recursos públicos começaram a
ser mais gravemente punidos.
Nas terras tupiniquins, em que hoje a corrupção sistêmica é realidade
amplamente conhecida, o costume não tardou a fixar raízes. De acordo com estudo
vanguardista de Sérgio Habib, há quem aponte o primeiro ato nos registros de carta escrita,
no ano de 1500, por Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal, em que ele solicita favores
para o seu genro.
Segundo Tercio Sampaio Ferraz Jr., o exercício da administração brasileira
entre o Século XIX e meados do Século XX se fundamentou na grande monarquia
patrimonialista portuguesa, cujos princípios norteadores e bases da legalidade
administrativa eram as relações familiares, a lealdade, a amizade e o compadrio, o que
talvez explique a endêmica corrupção brasileira. Para o autor, na ética patrimonialista do
Estado brasileiro, a lei é um instrumento de poder, e, não havendo uma legalidade forte,
amplia-se o espaço à existência da corrupção.
Apesar de a corrupção ser um fato social há tanto tempo reconhecido nas
organizações humanas, os esforços internacionais em combatê-la surgem apenas no
Século XX, remontando à década de 70, principalmente, nos Estados Unidos e na Europa,
onde se tornou comum empresas multinacionais corromperem funcionários públicos
estrangeiros, como o famigerado caso de Watergate e a renúncia do Presidente americano
Richard Nixon52. Desde então, as práticas corruptivas se difundem, em suas mais variadas
formas, notadamente impulsionada pela globalização e pelas novas formas de negócios,
incrementando-se também com a criminalidade organizada transnacional53.
Diante da expansão do fenômeno e da impossibilidade de combatê-lo
apenas no âmbito interno de cada Estado, a comunidade internacional preocupou-se em
convencionar normas sobre a temática, que é pauta de destaque, principalmente, no que
52 GRECO FILHO, Vicente. RASSI, João Daniel. O combate à corrupção e comentários à Lei de
Responsabilidade de Pessoas Jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 18
53 GRECO FILHO, Vicente. RASSI, João Daniel. O combate à corrupção e comentários à Lei de
Responsabilidade de Pessoas Jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 20
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diz respeito aos países em desenvolvimento. Entre as normativas internacionais sobre
corrupção, a três delas é devido maior destaque, por terem sido ratificadas e internalizadas
no ordenamento jurídico brasileiro: a Convenção sobre o Combate da Corrupção de
Funcionários Públicos Estrangeiros em Transacões Comerciais Internacionais da
Organização para Cooperação Econômica e o Desenvolvimento (OCDE); a Convencão
Interamericana contra a Corrupção da Organização dos Estados Americanos (OEA), e a
Convencão das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC).
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A Convencão sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos
Estrangeiros em Transacões Comerciais Internacionais da Organização para Cooperação
Econômica e o Desenvolvimento (OCDE), cujo objetivo é bem sintetizado em seu título, foi
introduzida no ordenamento brasileiro através do Decreto nº 3.678, de 30 de novembro
de 200054. A normativa, além de diversas recomendações, traz diretrizes a serem adotadas
na legislação interna dos signatários, o que, no caso do Brasil, culminou na inserção do
Capítulo II-A ao Código Penal, através da Lei nº. 10.467/2002, que tipificou os crimes
praticados por particular contra a administração pública estrangeira, além de considerar
esses delitos como antecedentes na Lei de Lavagem de Dinheiro55.
Já a Convenção Interamericana contra a Corrupção da Organização dos
Estados Americanos (OEA), tratando da matéria de forma mais ampla, foi promulgada pelo
Decreto nº. 4.410, de 7 de outubro de 2002. Em seu preâmbulo, o tratado destaca a
importância do combate à corrupção para a estabilidade das instituições democráticas,
uma vez que o fenômeno atenta contra a sociedade, a ordem moral e a justiça, atingindo
também o desenvolvimento integral dos povos.
A normativa interamericana traz diversas medidas preventivas da corrupção,
além de listar condutas que caracterizam atos de corrupção e de estabelecer diretriz de
que os delitos nela listados serão considerados entre aqueles que justificam a extradição
nos tratados vigentes entre os Estados-Partes. Existe ainda comando para que os EstadosPartes adotem as medidas necessárias para tipificar como delito o enriquecimento ilícito.
A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção (UNCAC) merece análise
mais apurada, por incentivar a adoção, como instrumento de aprimoramento das medidas
54 CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO. Convenção da OCDE sobre o suborno internacional. Brasília, DF,
2016, p. 5. Disponível em <http://www.cgu.gov.br/assuntos/articulacao-internacional/convencao-daocde/arquivos/cartil
ha-ocde-2016.pdf> Acesso em: 14 jan. 2018
55 GRECO FILHO, Vicente. RASSI, João Daniel. O combate à corrupção e comentários à Lei de
Responsabilidade de Pessoas Jurídicas. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 33
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de combate à corrupção, de institutos negociais de colaboração pelos quais passará a
discussão proposta neste trabalho.
A Convenção de Mérida, como também é conhecida, em alusão à cidade
mexicana onde foi assinada, foi promulgada pelo Decreto nº. 5.687, de 31 de janeiro de
2006. Apesar de o tratado reprisar pontos já dispostos na normativa interamericana, os
objetivos traçados para o combate eficaz da corrupção passaram a ter alcance mundial,
sendo essa, portanto, a principal convenção internacional sobre a temática, pelo número
maior de Estados-Partes. De acordo com o seu artigo primeiro, o tratado tem como
finalidade:
a) Promover e fortalecer as medidas para prevenir e combater mais
eficaz e eficientemente a corrupção;
b) Promover, facilitar e apoiar a cooperação internacional e a
assistência técnica na prevenção e na luta contra a corrupção,
incluída a recuperação de ativos;

c) Promover a integridade, a obrigação de render contas e a devida
gestão dos assuntos e dos bens públicos.
No que diz respeito às medidas preventivas, entre outras, a convenção prevê
que cada Estado-Parte deve garantir a existência de um ou mais órgãos encarregados da
prevenção da corrupção, os quais possam desempenhar suas atividades com
independência; adotar códigos de conduta para funcionários públicos; aprimorar sistemas
de contratação e de gestão da fazenda pública; aumentar a transparência em sua
administração pública; prevenir a corrupção no Poder Judiciário e no Ministério Público.
Além disso, o texto traz diversas condutas a serem enquadradas pela lei
interna de cada Estado-Parte como tipos penais, entre elas, o suborno de funcionários
públicos nacionais e estrangeiros, o tráfico de influências, o abuso de funções, o
enriquecimento ilícito e o suborno no setor privado. Também há a previsão de estabelecer
a responsabilidade de pessoas jurídicas por participação dos delitos previstos na
Convenção, além de diretrizes para o processamento dos envolvidos, bem como para as
sanções a serem cominadas.
Merece destaque o artigo 37 da Convenção de Mérida, que dispõe sobre a
cooperação com as autoridades encarregadas de fazer cumprir a lei. De acordo com o
dispositivo, caberá ao Estado-Parte adotar as medidas apropriadas para que os envolvidos
com a prática dos delitos qualificados no tratado “proporcionem às autoridades
competentes informação útil com fins investigativos e probatórios e as que lhes prestem
ajuda efetiva e concreta que possa contribuir a privar os criminosos do produto do delito,
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assim como recuperar esse produto”. Para tanto, o texto prevê a mitigação da pena ou a
imunidade judicial para o colaborador, desde que preste colaboração substancial à
investigação.
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Trata-se, portanto, de incentivo à adoção dos instrumentos negociais de
colaboração, os quais já vinham sendo propostos desde a Convenção das Nações Unidas
contra o Crime Organizado, também conhecida como Convenção de Palermo, promulgada
no Brasil por meio do Decreto nº. 5.015, de 12 de março de 2004.
Os fatos subjacentes à corrupção são complexos, assim como é o fenômeno.
Nesse diapasão, o ordenamento jurídico brasileiro prevê múltiplas esferas de
responsabilização dos atos corruptos, ao sistematizar as sanções a partir de especificação
maior do que se pretende reprimir. A seguir, serão feitas breves considerações sobre os
diferentes âmbitos de responsabilidade dos agentes corruptos.
3 A INTERRELAÇÃO ENTRE REFLEXOS DA CORRUPÇÃO: CRIMES CONTRA O ERÁRIO,
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E RESPONSABILIZAÇÃO DAS PESSOAS JURÍDICAS

Ao se analisar os diplomas legais que consagram normas de combate à
corrupção, vê-se que a legislação brasileira é ampla, conjugando esferas de
responsabilização de natureza civil, penal, administrativa e política, havendo ainda casos
de cumulação de sanções, sob o prisma da independência das instâncias. Emerson Garcia56
inclui ainda a responsabilidade moral, aliada às quatro já referidas, majoritariamente
enumeradas pela doutrina.
Existe no ordenamento jurídico brasileiro o que se considera um microssistema
de combate à corrupção, abrangendo diferentes e complementares hipóteses de sanção.
Visando à “defesa da integridade pública, da moralidade e da probidade administrativas” ,
estão inseridos nesse segmento, em destaque, o Código Penal, a Lei de Improbidade
Administrativa (LIA), a Lei de Licitações (Lei nº. 8.666/1993) e a Lei Anticorrupção (Lei nº.
12.846/2013).
Diante disso, ocorre o fenômeno de “incidência múltipla” sobre único fato
praticado pelo agente corrupto. A despeito de serem variados os reflexos do ato de
corrupção, optou-se por analisar brevemente três deles: o criminal, o de improbidade
administrativa e o de responsabilização da pessoa jurídica por ato de corrupção.
Segundo Aluizio Bezerra Filho, “os crimes contra o erário provêm da corrupção,
um vício cultural que desvia recursos financeiros públicos da sua destinação original de
atender na sua inteireza ao bem comum. Para o autor, estão compreendidos nesse núcleo
56 GARCIA. Emerson, ALVES, Rogério. Improbidade administrativa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 69 et
seq.
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os delitos contra a administração pública praticados por agente público ou por particular,
as infrações contra as finanças públicas, os crimes contra a lei de licitação e os de
responsabilidade de prefeitos, assim como aqueles que configuram o tipo de organização
criminosa57.
Os atos de improbidade administrativa, por outro lado, são praticados
exclusivamente pelo agente público, podendo haver participação de particular e benefício
de terceiros, inclusive pessoa jurídica. Trata-se de antijuridicidade que enseja
responsabilização civil lato sensu, decorrente da afronta, sobretudo, à moralidade
administrativa, caracterizada pela atuação ilegal imbuída de má-fé e de desonestidade.
A responsabilização objetiva da pessoa jurídica por ato de corrupção foi
recentemente introduzida pela Lei nº. 12.846/2013. Segundo o novo regime legal, são
punidos os atos lesivos à administração pública, nacional ou estrangeira, sendo aqueles
que “atentem contra o patrimônio público nacional ou estrangeiro, contra princípios da
administração pública ou contra os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil”58.
Destaca-se que a responsabilização da pessoa jurídica não afasta a
responsabilidade individual das pessoas físicas, sejam elas seus dirigentes ou
administradores ou qualquer pessoa natural59, compreendendo-se nesse conceito inclusive
o agente público que tenha concorrido para a prática do ato lesivo.
Bezerra Filho assinala que o agente público, ao praticar o crime contra o erário,
simultaneamente, comete ato de improbidade administrativa60.
O caminho inverso não se submete à mesma regra. No âmbito penal, há a
incidência do princípio da intervenção mínima, razão pela qual nem todos os fatos punidos
por improbidade administrava são considerados crimes.

Por outro ângulo, todos os atos lesivos enumerados no artigo 5º da LAC
também podem configurar crimes para fins de punição da pessoa física que para eles tenha
concorrido. No ponto, adentra-se na polêmica questão da responsabilidade penal da
pessoa jurídica, admita pela Constituição Federal quanto aos crimes ambientais61.
Para Nucci, o artigo 173, § 5º, da Constituição Federal autoriza também a
responsabilidade penal das pessoas jurídicas nos crimes econômico-financeiros e contra a
57 BEZERRA FILHO, Aluizio. Manual dos crimes contra o erário. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 36
58 Artigo 5º da Lei nº. 12.846/2013.
59 Artigo 3º da Lei nº. 12.846/2013.
60 BEZERRA FILHO, Aluizio. Manual dos crimes contra o erário. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 39
61 Artigo 225, § 3º, da Constituição Federal de 1988.
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economia popular. Diante disso, amplia-se a viabilidade de punição para o cenário penal
dos crimes de corrupção, decorrentes de atos lesivos aos cofres públicos e à ordem
econômica e financeira do país62. Não foi essa a opção adotada pelo legislador, tendo em
vista que o artigo 1º. da LAC estabelece que a responsabilização prevista no diploma é de
natureza administrativa e civil. Ainda assim, existe a hipótese em que do mesmo fato
decorrem efeitos nas três esferas de responsabilização aqui tratadas.
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Prevalecendo a natureza civil-administrativa da responsabilização da LAC,
encontra-se também intercessão entre suas disposições e a LIA, à medida que um agente
público concorra para a prática de atos lesivos previstos de corrupção. Também há
encontro a partir do entendimento pacífico da doutrina e da jurisprudência no sentido de
que a pessoa jurídica pode figurar no polo passivo da ação de improbidade, ainda que na
condição de terceiro beneficiado, nos termos do artigo 3º. da LIA.
O interlaço entre LIA e LAC bem se exteriorizou na Medida Provisória nº. 703 de
18 de dezembro de 2015. Apesar de o ato normativo precário não ter sido convertido em
lei, ele acarretou momentâneas alterações na LIA e na LAC, incluindo, como será visto
posteriormente, a supressão do artigo 17, § 1º, da LIA, dispositivo que compõe questão
principal discutida neste trabalho.
Tem-se, então, a possibilidade de tripla incidência sancionatória. Para ilustrar,
põe-se a situação da pessoa jurídica que, em conluio com agente público, através do
oferecimento de vantagem indevida, frustrar o caráter competitivo do procedimento
licitatório público.
A existência de um microssistema específico de combate é coerente com as
consequências nefastas de atos corruptos. Por outro ângulo, em razão da segurança
jurídica, exigem-se diálogo e cautela por parte das autoridades atribuídas de controle, sob
pena de incorrer em contrassensos insuperáveis. Sobre questão, alerta Fábio Medina
Osório63:
A multiplicidade de órgãos de controle dotados de competências
semelhantes ou análogas, para perseguir os mesmos fatos, ainda que
sob o fundamento de que se trata de bens jurídicos diversos, fragiliza
direitos fundamentais e gera grave insegurança jurídica. Ao mesmo
tempo, é decorrência da separação de Poderes e assegura
autonomias institucionais, além de fomentar aplicação das leis sob
62 NUCCI, Guilherme de Souza. Corrupção e anticorrupção. Rio de Janeiro: Forense, 2015
63 OSÓRIO, Fabio Medina. A inter-relação das decisões proferidas nas esferas administrativa, penal e civil no
âmbito da improbidade. In. MARQUES, Mauro Campbell (Org.). Improbidade administrativa: temais atuais
e controvertidos. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 96
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perspectivas e competências distintas. Há, pois, importante
complexidade neste tema. (...)
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Emerge com singular relevância o tópico da inteligência estatal e da
comunicação entre os órgãos e Poderes Públicos nas estratégias
sancionatórias.

Assim, sob qualquer ângulo, não há falar-se em isolamento de
distintos órgãos ou entes do Estado na apreciação de um mesmo fato
da vida, sobretudo diante de um conjunto probatório e normativo
unitário, qualitativamente equivalente, à luz, em especial, da boa-fé
objetiva que baliza a atuação das instituições de controle e de
fiscalização.
Essa comunicação, por vezes, falha dentro do mesmo órgão legitimado. No
ponto, Bezerra Filho destaca situação em que, diante das atribuições de atuação distintas
dos membros do Ministério Público, há oferecimento de denúncia, sem que seja ajuizada
a ação de improbidade administrativa64. Para coibir e minimizar incongruências no âmbito
do Ministério Público Federal, foi criada a 5ª Câmara de Coordenação e Revisão (5ª CCR),
que conjuga a operação nos feitos relacionados ao combate à corrupção, entre atos de
improbidade administrativa e crimes praticados contra a administração pública em geral,
incluindo-se também o regime de responsabilização da LAC.
A existência de um microssistema específico de combate à corrupção impõe
coerência das autoridades atribuídas desse controle. A questão se torna mais complexa, ao
considerar que, diante do contexto da incidência múltipla, vários também são os
legitimados à repressão.
Quanto aos crimes contra o erário, a legitimidade para o ajuizamento da ação
penal pública incondicionada é privativa do Ministério Público. A ação civil pública por ato
de improbidade administrativa pode ser proposta pelo órgão ministerial e pela pessoa
jurídica interessada65.
No caso da responsabilização da pessoa jurídica por ato lesivo, no regime da
LAC, em primeiro momento, há procedimento administrativo instaurado pela autoridade
máxima de cada órgão ou entidade dos três Poderes. Não há óbice a responsabilização na
esfera judicial, incumbida à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, por
64 BEZERRA FILHO, Aluizio. Manual dos crimes contra o erário. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 49
65 Artigo 17, caput, da Lei nº. 8.429/1992.
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meio de seus órgãos de representação judicial, bem como ao Ministério Público, os quais
poderão ingressar em juízo para aplicação das sanções previstas no artigo 19 da LAC.
Compreendido o contexto de punição múltipla em que se insere o combate a
corrupção, bem como a existência de microssistema de repressão peculiar, passar-se-á à
análise de sua relação específica com a improbidade administrativa.
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4 A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E A NECESSIDADE DE COERÊCIA ENTRE AS
ESFERAS PUNITIVAS
A corrupção, no sentido jurídico pelo qual este trabalho pretende percorrer,
caracteriza-se pela obtenção de vantagem ilícita a partir desvio de poder público, com
prejuízos ao Erário, aqui compreendidos não apenas os de ordem patrimonial. Segundo
Emerson Garcia66,
Especificamente em relacão à esfera estatal, a corrupcão indica o uso
ou a omissão, pelo agente público, do poder que a lei lhe outorgou
em busca da obtencão de uma vantagem indevida para si ou para
terceiros, relegando a plano secundário os legítimos fins
contemplados na norma. Desvio de poder e enriquecimento ilícito
são elementos característicos da corrupcão.
(...) a corrupcão configura tão somente uma das faces do ato de
improbidade, o qual possui um espectro de maior amplitude,
englobando condutas que não poderiam ser facilmente enquadradas
sob a epígrafe dos atos de corrupcão. Improbidade e corrupcão
relacionam-se entre si como genero e espécie, sendo esta absorvida
por aquela.

Partindo da linha do autor, para quem a corrupção é espécie do gênero
improbidade, é preciso traçar algumas linhas sobre o delineamento da probidade
administrativa.
Durante certo tempo, o direito foi compreendido como universo fechado,
avesso à comunicação com elementos de outros sistemas. Para Hans Kelsen 67, a validade
66 GARCIA. Emerson. ALVES, Rogério. Improbidade administrativa. 9 ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 53
67 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 5 ed. Coimbra: Armênio Amado Editor, 1979, p. 104 apud DINO,
Nicolao. A colaboração premiada na improbidade administrativa: possibilidade e repercussão probatória. In
SALGADO, Daniel de Resende. QUEROZ, Ronaldo Pinheiro de (Org.). A prova no enfrentamento à
macrocriminalidade. 2 ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 521
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da norma jurídica independia de sua concordância ou não com a moral, tendo fundamento
em sua vigência.
Conforme preleciona Garcia, essa realidade começou a ser reestruturada a partir
dos estudos de Maurice Hauriou, pioneiro na idealização da moralidade administrativa,
desenvolvendo-a no ápice do positivismo jurídico na França. De acordo com a doutrina
francesa, a introdução da moral no direito se deu com o desenvolvimento da ideia de
desvio do poder, sob o prisma de que, além de observar a legalidade, a conduta do
administrador tem como objetivo a satisfação do interesse público. Ao se exigir que o
agente público não se atenha apenas à legalidade estrita, impõe-se, para que sua conduta
seja legítima, a observância da ética administrativa e da boa administração, concretizando,
assim, a moralidade administrativa68.
A doutrina em geral traz a moralidade como centro da probidade administrativa.
Na acepção de Garcia, a probidade abrange o respeito a toda a normatização existente,
entre regras e princípios, estando a moralidade por ela absorvida, sem delimitar a sua
amplitude. Para o doutrinador, devem ser consideradas, além das finalidades às quais visa
a gestão administrativa, os meios utilizados para o seu alcance69.
Segundo Waldo Fazzio Jr., o artigo 4º. da LIA traz o dever geral de probidade,
ao estabelecer que “os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a
velar pela estrita observância dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e
publicidade70 no trato dos assuntos que lhe são afetos”71.
A probidade administrativa se caracteriza, então, pelo dever de atuação dos
agentes públicos com observância dos princípios da Administração Pública, sejam
constitucionais ou ordinários, expressos ou implícitos. A conjugação desses postulados
consubstancia a ética administrativa, pautada em padrões de boa-fé, de lealdade, de
honestidade e, sobretudo, de respeito ao interesse público.
68 GARCIA. Emerson. ALVES, Rogério. Improbidade administrativa. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2014[Minha
Biblioteca], p. 134 et seq
69 GARCIA. Emerson. ALVES, Rogério. Improbidade administrativa. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2014[Minha
Biblioteca], p. 104
70 Aqui podemos acrescentar a previsão expressa o princípio da eficiência, uma vez que ele foi introduzido
ao caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988 pela EC n°. 19 de 1998.
71 FAZZIO JR., Waldo. Improbidade administrativa: doutrina, legislação e jurisprudência. 4 ed. São Paulo:
Atlas, 2016 [Minha Biblioteca], p. 73

600

www.conteudojuridico.com.br

A Constituição Federal de 1988 prioriza a repressão às condutas que destoem
da normatização além da legalidade. Assim, o artigo 37, § 4º prevê as consequências para
os atos de improbidade administrativa.
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A ênfase no regime de responsabilização por improbidade administrativa
mostrou tratar-se a improbidade de gênero de que a corrupção é espécie, englobando,
assim, todas as condutas que afrontem a ética administrativa. Suas sanções, apesar de
serem aplicadas em respeito a princípios típicos do direito penal, como o da
individualização da pena, possuem caráter civil, e há quem entenda que a redação do caput
do artigo 12 da LIA demonstra certa predisposição do Estado à disponibilidade das
sanções, ao impor que elas sejam cominadas de forma proporcional às características do
réu e do ato ímprobo em si.
A ação de improbidade administrativa possui características singulares próprias,
destacando-se até então existente vedação expressa à transação, ao acordo e à conciliação
constante do artigo 17, § 1º, da LIA. Por outro ângulo, a norma proibitiva não passou imune
às críticas doutrinárias analisadas, ao se constatar que a Lei de Improbidade Administrativa
não acompanhou a introdução, em outras esferas punitivas, da admissibilidade de acordo,
principalmente, após o desenvolvimento de técnicas de justiça penal negocial.
A barreira legal para a realização de acordos em matéria de improbidade
administrativa necessitava ser superada, havendo diversos argumentos de ordem teórica,
dogmática e pragmática que permitem defender a compatibilidade de acordos com o
regime de responsabilização de improbidade administrativa. Entre eles, destacam-se: a) a
releitura da obrigatoriedade da ação penal, pela sua disponibilidade regrada; b) a inserção
dos institutos negociais de colaboração no microssistema de combate à corrupção; c) a
possibilidade de conciliação em matéria de improbidade administrativa, nos termos do
artigo 36, § 4º, da Lei nº. 13.140/2015; d) a revogação expressa, ainda que temporária, do
artigo 17, § 1º, da LIA pela Medida Provisória nº. 703 de 18 de dezembro de 2015; e)
entendimento e postura institucionais do Ministério Público, sobretudo, do Ministério
Público Federal, aqui demonstrados pela análise de estudo técnico, de orientação de
atuação e da Resolução nº. 179/2017 do CNMP, f) construções doutrinárias e decisões
judiciais admitindo reflexos dos acordos realizados em outras instâncias nas ações de
improbidade administrativa, e g) necessidade de se conferir coerência aos diplomas
integrantes do microssistema de combate à corrupção.
No que diz respeito à colaboração premiada e ao acordo de leniência, não se
pode olvidar que esses pactos devem ser firmados em cumprimento ao interesse público
em descortinar os atos que reiteradamente atingem o Erário, os quais, sem a cooperação
dos agentes diretamente envolvidos, a descoberta e as investigações seriam infrutíferas. É
certo que o colaborador, ao decidir revelar informações inéditas, renuncia o seu direito ao
silêncio, criando elo de confiança com o Estado. Dessa forma, admitir que as informações
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por ele reveladas sejam utilizadas em outras esferas punitivas, sem que, para tanto, sejalhe conferido qualquer benefício, desestimula o firmamento de acordos, o que, conforme
com a linha percorrida neste trabalho, afronta o interesse público. Assim, há quem admita
a possibilidade de acordos firmados em outras esferas punitivas refletirem no âmbito da
improbidade administrativa, seja para mitigar ou excluir a aplicação das sanções, ou, até
mesmo, para impedir a propositura da ação, devendo-se observar o caso concreto, desde
que garantido o ressarcimento integral do dano causado ao Erário.
A conclusão é de que, assim como já ocorre no âmbito criminal, deveria também
o regime da Lei nº. 8.429/1992 absorver a discricionariedade regrada, em observância ao
interesse público, para que o sistema alcance a eficiência desejada no combate à corrupção
e aos atos de improbidade administrativas a ela correlatos. Por fim, conforme pontuado ao
longo do trabalho, em que pese o reconhecimento de que admitir a consensualidade em
matéria de improbidade administrativa tem por consequência resultados mais eficazes
para o Estado, sobretudo diante da morosidade processual, reconhece-se a necessidade
de lei para fixar os parâmetros e o procedimento a serem aplicados, trazendo segurança
jurídica aos negociantes.
Finalmente, isso aconteceu com o advento da Lei nº 13.964, de 2019, que
revogou o dispositivo proibitivo, possibilitando a possibilidade de interrupção do prazo
para contestação, em caso de possibilidade de solução consensual da controvérsia. Diante
da alteração legislativa, vê-se que o legislador brasileiro, atento à necessidade de
coerência, passou a conferir regramento compatível entre as diversas esferas punitivas dos
atos de corrupção.
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
A complexidade do fenômeno multifacetado da corrupção, aliada às nefastas
consequências de seus atos, justifica a existência de um microssistema específico de
normas repressivas. Cooperam para tanto os tratados internacionais sobre a matéria, os
quais direcionam os Estados-Partes a preverem, no ordenamento jurídico interno,
mecanismos de combate à corrupção.
Viu-se que, no caso do Brasil, existem diversas e independentes esferas punitivas
para os atos corruptos, ocorrendo a incidência múltipla de normas. Entre os integrantes do
microssistema anticorrupção brasileiro, foram destacadas as disposições penais dos crimes
contra o Erário, a Lei de Improbidade Administrativa e a Lei Anticorrupção.
Assim, as organizações multinacionais elaboraram diretivas que incentivaram a
adoção pelos Estados-Partes de mecanismos de combate e repressão, de acordo com suas
peculiaridades internas, todos eles autônomos e independentes. Em que pese a ausência
de prejudicialidade entre as diversas esferas, resta demonstrado ao longo do trabalho que
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o fenômeno da múltipla incidência de normas exige coerência entre os procedimentos
nelas adotados, o que aconteceu a partir da Lei nº 13.964, de 2019, ao permitir acordos em
matéria de improbidade administrativa.
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Resumo: O presente artigo, tem o intuito de demonstrar e analisar os métodos alternativos
de resolução de conflitos e, como eles se procedem no ordenamento jurídico brasileiro
diante da crise do Poder Judiciário. O presente trabalho tem como enfoque maior a
Mediação e Conciliação como resolução de conflitos. Diante a escassez de maneiras
pacíficas de resolução de conflitos, a Mediação e a Conciliação vêm à tona acima de tudo
como forma menos destrutiva da resolução da lide, fazendo com que não só uma parte
saia vencedora daquela situação, e sim, ambas as partes. Neste mesmo tocante, demonstra
também características que o Conciliador e Mediador devem conter para uma melhor
compreensão e eficácia na resolução da lide e, a importância dos Juizados Especiais Cíveis
criados com o objetivo da não morosidade e a promoção de soluções mais rápidas e
econômicas para a garantia do acesso mais eficaz a justiça.
Palavras-chave: Conciliação. Mediação. Acesso à Justiça. Solução de Conflitos. Conciliador
e Mediador. Juizados Especiais.
Abstract: This article aims to demonstrate and analyze alternative methods of conflict
resolution and how they proceed in the Brazilian legal system in the face of the Judiciary
crisis. The present work has as main focus Mediation and Conciliation as conflict resolution.
Given the scarcity of peaceful forms of conflict resolution, Mediation and Conciliation
emerges above all as a less destructive form of conflict resolution, causing it to win not
only one party, but both parties. In this same sense, it also demonstrates characteristics
that the Conciliator and Mediator must contain for a better understanding and
effectiveness in the solution of the dispute and, the importance of the Special Civil Courts
created with the objective of not delaying and promoting faster and cheaper solutions to
guarantee access justice more effectively.
Keywords: Conciliation. Mediation. Access to justice. Conflict Resolution. Conciliator and
Mediator. Special Courts.
SUMÁRIO: 1. INTRODUÇÃO; 2. DA GARANTIA AO ACESSO A JUSTIÇA; 3. MEIOS
ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS; 3.1. Conceito; 3.2. Da implementação no
Código de Processo Civil de 2015; 4. A MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO COMO MANEIRAS DE
RESOLUÇÃO PACÍFICA DOS CONFLITOS; 4.1. Da Mediação; 4.2. Da Conciliação; 5. OUTROS
MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS; 5.1. Arbitragem; 5.2. Negociação; 6. OS
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MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONLFITOS E A CORRELAÇÃO COM OS
JUIZADOS ESPECIAS; 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS.
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1.

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objeto a Conciliação e Mediação como métodos
alternativos de acesso à justiça e solução de conflitos, analisando seus aspectos, conceitos
e sua aplicabilidade. Há um drástico aumento dos litígios e sobrecarga do Poder Judiciário
que, pela falta de uma estruturação mais condizente com a realidade e pelo valor
exorbitante aos cofres públicos, no processamento de cada demanda, tem causado
morosidade e inefetividade para a resolução dos conflitos.
Nesse contexto, o Conselho Nacional da Justiça, criado e instituído pela Emenda
Constitucional nº 45/2004, reconhecendo os problemas enfrentados pelo Judiciário de
todo o país, realizou campanhas com o objetivo de enfatizar as vantagens da solução
pacificadora dos conflitos e da importância da figura do Conciliador e Mediador nesse
contexto, admitindo-se ainda, que, como instrumentos alternativos, tenham o condão de
dirimir controvérsias existentes entre as partes, sem que para isso fosse necessária, em
alguns casos, a intervenção do Estado.
Com efeito, foi lançado o “Movimento pela Conciliação”, onde o principal objetivo
foi incentivar o Judiciário ao uso da Conciliação e estimular a sociedade a fazer utilização
de tal instrumento. Assim, ocorreria a alteração do hábito de uma cultura litigiosa para uma
cultura mais branda e pacificadora, na qual mantêm ênfase na realização de um acordo
razoável, ao invés de uma sentença que satisfizesse somente de uma das partes,
resultando, muitas vezes, em maior conflitualidade.
No que tange a garantia ao acesso à justiça, será apresentado o seu conceito, seus
principais obstáculos e algumas das soluções práticas para a garantia desse direito humano
e essencial, ligado ao completo exercício da cidadania.
Em um terceiro momento, será retratado a necessidade de se adotar formas
alternativas de solução de conflitos, em busca de celeridade e efetividade e, ainda, a
conceituação de conflito e suas modalidades de solução contidos no ordenamento jurídico
brasileiro.
Ademais, será demonstrado algumas considerações dos institutos da Conciliação e
Mediação, suas vantagens e as principais diferenças entre ambos, discorrendo sobre as
figuras do Conciliador e Mediador e, o papel de cada um na elaboração de acordos.

Além dos métodos autocompositivos citados há outras formas de acionar o poder
judiciário, entre elas, a negociação e a arbitragem. Ainda, será analisado os Juizados
Especiais Cíveis como um dos grandes instrumentos do Poder Judiciário para a solução de
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conflitos, bem como seus princípios informativos, características da conciliação e as
vantagens para a efetividade de direitos e do acesso à justiça.
Portanto, a Conciliação e a Mediação, como mecanismos alternativos na obtenção
de soluções dos conflitos, podem contribuir para a efetiva garantia ao acesso à justiça,
proporcionando assim diversas mudanças de extrema significância para a sociedade e para
o Judiciário.
DA GARANTIA AO ACESSO À JUSTIÇA
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2.

O acesso à justiça pode ser denominado como a possibilidade de alcançar a
justiça.72 Neste sentido, Oliveira Neto e outros entendem que:
A concepção de acesso à Justiça, todavia, desbordou os limites da
possibilidade de propor uma ação, como antigamente se pensava,
para alcançar também a plena atuação das faculdades oriundas do
processo e a obtenção de uma decisão aderente ao direito material,
desde que utilizada a forma adequada para obtê-la.73
O Código de Processo Civil de 2015 utiliza a expressão “acesso à justiça” por duas
vezes: uma no artigo 26, II74 ao tratar da cooperação jurídica internacional e outra no
artigo 319, §3º75 versando sobre a petição inicial.
Mauro Cappelletti denomina que a expressão acesso à justiça:
(…) serve para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico
– o sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou
resolver seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiro, o sistema
deve ser igualmente acessível a todos; segundo, ele deve produzir
resultados que sejam individual e socialmente justos.76
72 GROCHOLEWSKI, Zenon. A filosofia do direito nos ensinamentos de João Paulo II e outros escritos . Trad.
para o espanhol Bogdan Piotrowski; trad. para o português Côn. Martin Segú Girona. São Paulo: Paulinas,
2002
73 OLIVEIRA NETO, Olavo de; MEDEIROS NETO, Elias Marques; OLIVEIRA, Patrícia Elias Cozzolino de. Curso
de direito processual civil. São Paulo: Verbatim, 2015
74 BRASIL. Código de Processo Civil. Art. 26, II
75 Ibid., Art. 319, §3º
76 CAPPELLETTI, Mauro. Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1988
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Ainda, o acesso à justiça é uma garantia constitucional, prevista no artigo 5º, XXXV
da Constituição federal77, que dispõe:
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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:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito;
Sobre esta disposição, Luiz Alberto David de Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior,
destacam que:
A mensagem normativa foi clara ao colocar sob o manto da atividade
jurisdicional tanto a lesão como a ameaça a direito. Assim, conclui-se
que o dispositivo constitucional citado, ao proteger a ameaça a
direito, dotou o Poder Judiciário de um poder geral de cautela, ou
seja, mesmo à míngua de disposição infraconstitucional expressa,
deve-se presumir o poder de concessão de medidas liminares ou
cautelares como forma de resguardo do indivíduo das ameaças a
direitos.78
O acesso à justiça pode ser denominado também de princípio da inafastabilidade
da jurisdição que “fundamenta-se também no princípio da separação de poderes,
reconhecido pela doutrina como garantia das garantias constitucionais”79, ou seja,
concede ao indivíduo o direito de provocar o judiciário e promover uma ação.
Segundo Alexandre de Moraes:
O Poder Judiciário, desde que haja plausibilidade de ameaça ao
direito, é obrigado a efetivar o pedido de prestação judicial requerido
pela parte de forma regular, pois a indeclinabilidade da prestação
judicial é princípio básico que rege a jurisdição, uma vez que a toda
77 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Art. 5º, XXXV
78 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. São Paulo:
Saraiva, 1998., p. 104
79 CAMPOS, Corine. Direito de Ação: Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição. Direito Net. 2003.
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violação de um direito responde uma ação
independentemente de lei especial que a outorgue.80

correlativa,

Outrossim, o artigo 8º da 1ª Convenção Interamericana sobre Direitos Humanos de
São José da Costa Rica81 também garante que:
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Art. 8º. Toda pessoa tem direito de ser ouvida, com as garantias e
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente,
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na
apuração de qualquer acusação penal contra ela, ou para que se
determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil,
trabalhista, fiscal ou de qualquer natureza.
Desta forma, por ser a Constituição Federal um ordenamento jurídico soberano e
supremo, a não observância, limitação ou até mesmo o ato de dificultar o acesso à justiça
é inconstitucional. Assim, conforme a previsão do artigo constitucional acima citado, a lei
não pode impor limites ao acesso à justiça nem exigir o esgotamento das vias
administrativas para a propositura de uma ação.
Este também é o entendimento do Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade ao
dispor que “não pode a lei infraconstitucional condicionar o acesso ao Poder Judiciário ao
esgotamento da via administrativa como ocorria no sistema revogado”.82
Entretanto, existem alguns impasses que dificultam o acesso à justiça de forma igual
para todos os cidadãos e, Horácio Wanderlei Rodrigues entende que este impasse se dá
porque “a desigualdade material, em contraste com a igualdade formal prevista no

ordenamento jurídico, acaba por colocar o sujeito mais pobre em situação de desvantagem
no desenvolvimento do processo”83 e é agravada pelo “fato do princípio constitucional da
80 MORAES, Alexandre de. Direitos Humanos Fundamentais. Teoria Geral. Comentários aos arts. 1o à
5o da Constituição da República Federativa do Brasil. Doutrina e Jurisprudência. 2. ed. São Paulo: Atlas
S.A., 1998, p. 197

81 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS. Convenção Americana Sobre Direitos Humanos. Assinada
na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, San José, Costa Rica, em 22 de novembro
de 1969. Art. 8º
82 NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de Processo Civil Anotado. 6 ed. São Paulo:
Saraiva, 1999, p 137
83 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Acesso à justiça no Estado Contemporâneo: concepção e principais
entraves. 2008. p. 252
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igualdade ser aplicado diretamente entre as partes em sua leitura meramente formal, não
se levando em conta as diferenças sociais, econômicas e culturais existentes”.84
3.

MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

3.1

Conceito

Em decorrência das dificuldades ao acesso à justiça, a doutrina passou a incentivar
que o Brasil implantasse um modelo sistematizado para a solução de conflitos, no qual a
resolução não seria imposta pelo Poder Judiciário e sim composta em comum acordo pelas
partes. Este modelo sistematizado é denominado meios alternativos de solução de
conflitos.85
Neste contexto, estes são meios de autocomposição e pacificação social que
instituem instrumentos de resolução de conflitos e, como métodos paraestatais retira este
conflito do Judiciário. José Maria Rossani Garcez afirma que este método sistematizado
apresenta uma forma de solução de conflitos de forma mais harmônica, visando
pacificação social no qual as partes, utilizando-se da boa-fé e de métodos cooperativos,
firmam um acordo satisfatório para ambos.86
É importante ressaltar que o princípio da efetividade processual é um dos pilares
dos meios alternativos de solução de conflitos, conforme defende José Roberto dos Santos
Bedaque:
processo efetivo é aquele que, observado o equilíbrio entre os
valores segurança e celeridade, proporciona às partes o resultado
desejado pelo direito material. Pretende aprimorar o instrumento
estatal destinado a fornecer a tutela jurisdicional. Mas constitui
perigosa ilusão pensar que simplesmente conferir-lhe celeridade é
suficiente para alcançar a tão almejada efetividade. Não se nega a
necessidade de reduzir a demora, mas não se pode fazê-lo em
detrimento do mínimo de segurança, valor também essencial ao
processo justo.87
84 Ibid., p. 251
85 GRINOVER, Ada Pellegrini. Conciliação e Mediação Endoprocessuais na Legislação Projetada. Revista
Síntese Direito Civil e Processual Civil, Ano XIII, nº 91, RDC nº 91, set/out 2014, pág 71/92
86 GARCEZ, José Maria Rossani. Negociação. ADRS. Mediação. Conciliação e Arbitragem. 2. ed. Rio de Janeiro:
ed. Lumen Juris, 2003, p. 1

87 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. 2. ed. São Paulo:
Malheiros, 2007. p. 49-50
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Outrossim, sobre estes métodos, o doutrinador Humberto Theodoro Júnior defende
que:
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Não se trata de desacreditar a Justiça estatal, mas de combater o
excesso de litigiosidade que domina a sociedade contemporânea,
que crê na jurisdição como a única via pacificadora de conflitos,
elevando a um número tão gigantesco de processos aforados, que
supera a capacidade de vazão dos órgãos e estruturas do serviço
judiciário disponível.88
Por fim, como o objetivo principal de qualquer processo judicial é a promoção da
justiça e a satisfação do direito, os meios alternativos de solução de conflitos foram
implantados no Brasil, sobretudo para tornar mais efetiva e harmônica a resolução de
problemas e, ainda, José Carlos Barbosa Moreira dispõe que “a preocupação de tornar mais

efetivo o processo vem sendo ultimamente, em nosso País e no estrangeiro, nota constante
da produção doutrinária e no pensamento de quantos participam da atividade forense”.89
3.2

Da implementação no Código de Processo Civil 2015

O Brasil tem uma cultura de acionar o judiciário exaustivamente, incorrendo no
efeito negativo da “cultura da sentença”, como é denominada pelo doutrinador Kazuo
Watanabe.90 Neste sentido, Carreira Alvim dispõe que é extremamente importante que os
juízes incentivem a autocomposição e afirma que “a função conciliatória é tão eficaz quanto
à jurisdicional”.91
O Código de Processo Civil de 2015 adotou os meios alternativos de solução de
conflitos e determina em seu artigo 3º, §3º que os juízes, advogados, defensores públicos
e membros do Ministério Público devem estimular a conciliação, a mediação e outros
métodos de solução consensual de conflitos. 92
88 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. 1. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2016. p. 76
89 BARBOSA MOREIRA, José Carlos, Efetividade do processo e técnica processual, Rio de Janeiro, Instituto
de Estudos Jurídicos, 1995, pág 318/330
90 WATANABE, Kazuo. Política Pública do Poder Judiciário Nacional para Tratamento adequado dos Conflitos
de Interesses. In PELUSO, Antonio Cezar; RICHA, Morgana de Almeida (coord). Conciliação e Mediação:
estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense, 2011, pág 4
91 ALVIM, J. E. Carreira. Juizados Especiais Federais. Rio de Janeiro. Forense. 2002, pág 33/34
92 BRASIL. Código de Processo Civil. Art. 3º, §3º
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O artigo 334 do mesmo ordenamento jurídico institui que após analisar os requisitos
essenciais da petição inicial, o juiz deverá marcar audiência de conciliação ou mediação
com antecedência mínima de 30 dias, caso não ocorra improcedência liminar do pedido.93
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Este ato pode gerar uma sensação de morosidade processual, pois o prazo que o
réu terá para apresentar a contestação começará a fluir a partir da data da audiência de
conciliação ou mediação, conforme previsão do inciso I do artigo 335, CPC.94
Entretanto, é controverso esta alegação vez que, caso haja um entendimento
pacífico e harmônico entre as partes durante a audiência de conciliação ou mediação, no
qual resulte em um acordo, será este reduzido a termo e homologado pelo juiz por
sentença, restando o direito totalmente satisfeito.95
Além disso, as partes podem a qualquer tempo terminarem o litígio mediante
concessões mútuas, conforme o artigo 840 do Código Civil,96 demonstrando que os meios
alternativos de solução de conflitos, caso restem resultados satisfatórios, promovem a
efetividade, bem como a celeridade processual.

Em caso de acordos extrajudiciais, ou seja, realizados fora do judiciário, as partes,
antes de ingressarem com um processo judicial, tentam um método autocompositivo e,
em caso de constituírem um acordo, acionam o Judiciário apenas para solicitar a
homologação do juiz. Este é o entendimento do “caput” do artigo 57 da Lei nº. 9.099, de
26.09.1995 (Lei dos Juizados Especiais), que dispõe que: “o acordo extrajudicial, de

qualquer natureza ou valor, poderá ser homologado, no juízo competente,
independentemente de termo, valendo a sentença como título executivo judicial”.97

Embora recomendado, os meios alternativos de solução de conflitos não são
obrigatórios e, caso as partes, optem pelo processo judicial e não desejem a
autocomposição, devem explicitar na petição inicial,98 devendo não ser realizada caso haja
desinteresse de ambas as partes.99 Contudo, caso o juiz marque a audiência mesmo com
a negativa das partes, ou de apenas uma delas, o não comparecimento injustificado será
considerado ato atentatório à dignidade da justiça e lhe será aplicada multa de até 2% da
93 Ibid., Art. 334
94 Ibid., Art. 335, I
95 Ibid., Art. 334, §11
96 BRASIL. Código Civil. Art. 840
97 BRASIL. Lei nº. 9.099, de 26.09.1995 - Lei dos Juizados Especiais. Art. 57
98 BRASIL. Código de Processo Civil. Art. 319, VII
99 Ibid., Art. 334, §4º, I
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vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou
do Estado.100
O artigo 165 do Código de Processo Civil de 2015, prevê a criação de centros
judiciários de solução consensual de conflitos.101 Diante disso, o doutrinador Humberto
Teodoro dispõe que:
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O novo Código não se limita a estimular a solução consensual dos
conflitos. Vai além e prevê a criação, pelos tribunais, de ‘centros
judiciários de solução consensual de conflitos’, os quais serão
responsáveis pela realização de sessões e audiências de conciliação
e mediação, assim como pelo desenvolvimento de programas
destinados a auxiliar, orientar e estimular a autocomposição (art.
165). A composição e a organização de tais ‘centros’ serão definidas
pelo respectivo tribunal, observadas as normas do Conselho Nacional
de Justiça (art. 165, §1.º).102
Entre todas as vantagens, Lúcia Helena Polleti Betiini afirma que:
a mediação e a conciliação são apresentadas como mecanismos
utilizáveis para a efetividade dos direitos fundamentais e concreta
proteção dos indivíduos e sua dignidade, especificamente na solução
de seus conflitos, que devem ser entendidos como integrantes do
processo objetivo, ou seja, um dos instrumentos passíveis de garantia
da ordem constitucional”, sendo que “com a utilização dos meios
extrajudiciais propostos, chega-se à proteção dos direitos
fundamentais de maneira mais célere e com a sensação da efetiva
realização dos mesmos, pois houve lugar privilegiado de atenção aos
envolvidos no conflito interpessoal que puderam participar na
construção da decisão.103
Por fim, insta destacar que José Herval Sampaio Júnior dispõe que “os Juízes

precisam se desprender dessa concepção de que sua tarefa precípua é decidir e que a
tentativa de conciliação prevista nos procedimentos é somente uma formalidade” e devem
100 Ibid., Art. 334, §8º
101 Ibid., Art. 165
102 THEODORO JUNIOR, 2016, passim
103 BETTINI, Lúcia Helena Polleti, Mediação e Conciliação como instrumental de efetividade da razoável
duração dos processos. Revista de Direito Constitucional e Internacional. 2013, RDCI 85. Pág 193/201
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“se preocupar com a pacificação social em todas as suas decisões, ou melhor, esclarecendo,
nas suas atitudes dentro do processo”.104
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4.
A MEDIAÇÃO E CONCILIAÇÃO COMO MANEIRAS DE RESOLUÇÃO
PACÍFICA DOS CONFLITOS
A Constituição Federal, mediante o artigo 5º, inciso XXXV, ora citado, garante a
todos o acesso à justiça, pelo qual terão direito a resolver conflitos mediante o Poder
Judiciário. Porém, este acesso à justiça, gerou um certo caos no judiciário em decorrência
do grande crescimento de ações judiciais propostas.105
Diante deste cenário, os processualistas criaram outros meios de soluções de
conflitos, como a mediação e a conciliação.
4.1

Da Mediação

A mediação é definida como um método autocompositivo e voluntário na qual um
terceiro imparcial instigará, de forma construtiva, o diálogo entre duas partes conflituosas,
proporcionando a oportunidade e o espaço para que busquem uma solução satisfatória
para os interesses e necessidades de ambas.106
Conforme destaca Garcez, o mediador tem a função de aproximar as partes,
proporcionando a elas um ambiente saudável e tranquilo para dialogarem,
compreenderem o conflito de forma racional e livre de pressão emocional. Assim, com a
melhor compreensão e clareza dos problemas, as partes conseguem analisar uma solução
de forma equilibrada, sendo inteiramente responsáveis pelas decisões e composição do
acordo.107
Desta forma, o papel do mediador é operar como um agente facilitador, no qual
limita-se a incentivar e instigar as partes a entenderem o conflito e buscarem, juntas, uma
solução, sendo vedado a ele, estruturar qualquer parecer quanto ao mérito.108
104 SAMPAIO JÚNIOR, José Herval. O papel do juiz na tentativa de pacificação social: a importância das
técnicas de conciliação e mediação. In: Bases Científicas para um Renovado Direito Processual.
Organizadores: CARNEITO, Athos Gusmão e CALMON, Petrônio. Ed. Juspodivm, 2ª Edição, 2009
105 TUCCI, José Rogério Cruz e. Novo CPC traz mudanças na arbitragem, conciliação e mediação.
106 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO DE JANEIRO. O que é mediação.
107 GARCEZ, 2003, passim
108 TARTUCE, Fernanda. Mediação nos conflitos civis. São Paulo: Método, 2008, pág 208.
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Neste contexto, Barbosa e Silva dispõe que a satisfação dos interesses das partes é
o objetivo primordial da mediação, veja:
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A Mediação não tem como objetivo primordial o acordo, e sim a
satisfação dos interesses e dos valores e necessidades das pessoas
envolvidas na controvérsia. Na Mediação as pessoas passam, de
forma emancipada e criativa, a resolver um conflito pelo diálogo
cooperativo, na construção da solução. Ex: Mediação na área de
família, etc.109
Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça define a mediação como sendo “uma

forma de solução de conflitos na qual uma terceira pessoa, neutra e imparcial, facilita o
diálogo entre as partes, para que elas construam, com autonomia e solidariedade, a melhor
solução para o problema”. Geralmente, a mediação é mais “utilizada em conflitos
multidimensionais, ou complexos”.110
Em junho de 2015 foi promulgada a Lei nº 13.140 denominada como a Lei da
Mediação, no qual “dispõe sobre a mediação como meio de solução de controvérsias entre

particulares e sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração
pública”111 e, é orientada pelos princípios da imparcialidade, isonomia, oralidade,
informalidade, autonomia da vontade das partes, busca do consenso, confidencialidade e
boa-fé.112 Nesta feita, é importante salientar que como um dos princípios basilares da
mediação é a confidencialidade, todas as declarações prestadas ao mediador, seja verbal
ou documental, não serão divulgadas por ele, salvo se houver autorização expressa da
parte.113
Pode ser objeto de mediação aqueles conflitos que versem sobre direitos
disponíveis ou indisponíveis, mas que admitam transação, podendo ser solucionado em
todo ou em parte.114
109 BARBOSA, Oriana Piske de Azevêdo; SILVA, Cristiano Alves da. Os métodos consensuais de solução de
conflitos no âmbito do novo código de processo civil brasileiro (lei nº 13.105/15).
110 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Mediação e Conciliação, qual a diferença?
111 BRASIL. Lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015 - Lei de Mediação. Art. 1º
112 Ibid., Art. 2º
113 BRASIL. Código de Processo Civil. Art. 166, §1º
114 BRASIL. Lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015 - Lei de Mediação. Art. 3º
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Além disso, fica o mediador impedido de assessorar, representar ou patrocinar
qualquer uma das partes pelo prazo de um ano após a última audiência115, não podendo
atuar como árbitro ou testemunha em processos que atuou como mediador.116
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Ainda, o artigo 165, §3º do Código de Processo Civil de 2015117, no que tange a
finalidade do mediador, estabelece que:

o mediador, que atuará preferencialmente nos casos em que houver
vínculo anterior entre as partes, auxiliará aos interessados a
compreender as questões e os interesses em conflito, de modo que
eles possam, pelo restabelecimento da comunicação, identificar, por
si próprios, soluções consensuais que gerem benefícios mútuos.
Salomão Viana destaca que a mediação é uma técnica que estimula a
autocomposição com a atuação de um terceiro, no qual não soluciona o conflito e sim
impulsiona, esclarece e incentiva um acordo entre as partes.118
O doutrinador e mediador Adolfo Braga Neto destaca oito etapas sobre o
procedimento de mediação, sendo:
1. pré-mediação, que privilegia oferecer aos participantes informações
relativas à mediação; 2. abertura, que é quando o mediador escolhido
pelas partes, de início explica o funcionamento do método e suas
regras; 3. investigação, este momento significa tentar conhecer toda
a complexidade em que se situa aquela inter-relação; 4. agenda, é
identificado cada um dos temas que serão objeto de resolução ou
transformação; 5. criação de opções, o mediador propõe neste
momento que os mediados simplesmente gerem ideias de solução
ou soluções; 6. avaliação das opções, consiste no auxilio que o
mediador dá aos mediados se o desejarem para que façam uma
análise das opções delineadas no momento anterior; 7. escolha das
opções, visa o início da construção das soluções. Nesta etapa, o
importante é que as partes adotem critérios objetivos como auxílio
para escolha das melhores e mais criativas soluções e; 8. solução,
consiste no auxílio do mediador para a construção conjunta do termo
115 Ibid., Art. 6º
116 Ibid., Art. 7º
117 BRASIL. Código de Processo Civil. Art. 165, §º

118 VIANA, Salomão. Mediação, conciliação e arbitragem: Qual a diferença entre elas?
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final de tudo aquilo que os mediados escolheram e identificaram
como resolução ou transformação do conflito.119
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Insta destacar que a mediação pode se dar tanto pela via extrajudicial quanto pela
judicial, podendo o mediador ser escolhido pelas partes ou designado pelo tribunal.120 A
mediação extrajudicial é realizada através de pedido espontâneo das partes envolvidas em
um conflito que não conseguem solucionar. No que tange ao prazo, fica a cargo das partes
estipular um prazo mínimo e máximo para a primeira reunião121 e, não havendo tal
previsão contratual, o “prazo mínimo será de dez dias úteis e o prazo máximo de três
meses, contados a partir do recebimento do convite”122.
Por sua vez, na mediação judicial, o juiz é quem indica o mediador, independente
da anuência prévia das partes, devendo o mediador estar devidamente cadastrado em
sistema criado e mantido pelos tribunais.123 Neste caso, de acordo com o artigo 28 da Lei
de Mediação “O procedimento de mediação judicial deverá ser concluído em até sessenta

dias, contados da primeira sessão, salvo quando as partes, de comum acordo, requererem
sua prorrogação”.124
Em ambos os casos, incidem as mesmas hipóteses de impedimento e suspeição que
afetam os juízes125, previstas no artigo 145 do CPC126:
Art. 145. Há suspeição do juiz:
I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus
advogados;

II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa
antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das
partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para
atender às despesas do litígio;
119 BRAGA NETO, Adolfo. A Mediação de Conflitos e suas Diferenças com a Conciliação.
120 BRASIL. Lei nº 13.140 de 26 de junho de 2015 - Lei de Mediação. Art. 4º
121 Ibid., Art. 22, I
122 Ibid., Art. 22, §2º, I
123 Ibid., Art. 12
124 Ibid., Art. 28
125 Ibid., Art. 5º
126 BRASIL. Código de Processo Civil. Art. 145
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III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu
cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o
terceiro grau, inclusive;
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IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer
das partes.

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo,
sem necessidade de declarar suas razões.
§ 2º Será ilegítima a alegação de suspeição quando:
I - houver sido provocada por quem a alega;
II - a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta
aceitação do arguido.
Portanto, a mediação é um meio alternativo de resolução de conflitos que gera
certeza e segurança, com mais eficiência, celeridade, menos custas e morosidade que o
Poder Judiciário.
4.2

Da Conciliação

A conciliação também é um meio alternativo de resolução de conflito, denominado
de autocomposição e heterocomposição e, Maria Helena Diniz apresenta seu conceito no
dicionário jurídico como sendo o:
a) encerramento da lide feito pelas partes, no processo, por meio de
autocomposição e heterocomposição daquela; b) é o método de
composição em que um especialista em conflitos faz sugestões para
sua solução entre as partes; não é adversarial e pode ser interrompida
a qualquer tempo.127
O Conselho Nacional de Justiça define a conciliação como “um método utilizado em

conflitos mais simples, ou restritos, no qual o terceiro facilitador pode adotar uma posição
mais ativa, porém neutra com relação ao conflito e imparcial”. Dispõe ainda, que essa
técnica ocorre de maneira consensual e breve, buscando dentro de seus limites, a
harmonização e a restauração social da relação das partes.128
127 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 138 e 139.

128 BRASIL. Conselho Nacional de Justiça. Mediação e Conciliação, qual a diferença?
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Barbosa e Silva discorrem que a conciliação é um método eficiente e rápido de
resolução de conflito, vez que, através do incentivo do conciliador, as partes são capazes
de tomar uma decisão, colocando fim ao processo judicial.129
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Segundo Garcez um ponto positivo da conciliação ante a mediação é que enquanto
o mediador não pode propor uma solução às partes, o conciliador tem o poder de
aconselhar e incentivar a solução do conflito, bem como propor uma opção que seja
satisfatória para ambas as partes. Vale ressaltar que a conciliação tem sido exercida por
bacharéis em direito ou juízes, togados ou leigos.130 Assim, essa técnica é semelhante a
mediação, porém na conciliação o conciliador pode sugerir uma solução para os
conflitantes.
Rodrigo Almeida Magalhães aponta que o conciliador tem um papel muito
importante na resolução de conflitos, pois não precisa ser um terceiro neutro, podendo
manifestar sua opinião sobre o caminho mais justo para a solução do conflito, podendo
intervir no mérito das questões.131
Antes da instituição do Novo Código de Processo Civil em 2015, o desembargador
Watanabe já defendia que a conciliação deve ser uma etapa obrigatória no processo
judicial:
Na Constituição Federal de 1824 havia uma norma que dizia que
ninguém poderia ter acesso à Justiça sem provar que tentou
previamente a conciliação e que isso seria feito por um juiz de paz. A
figura de juiz de paz que temos hoje remonta a essa instituição
antiga, mas hoje juiz de paz é juiz de casamento.132
Outro grande incentivador da técnica conciliatória como um método de combate
ao excesso de litigiosidade, é o doutrinador Humberto Theodoro Júnior que defende que:
Não se trata de desacreditar a Justiça estatal, mas de combater o
excesso de litigiosidade que domina a sociedade contemporânea,
que crê na jurisdição como a única via pacificadora de conflitos,
elevando a um número tão gigantesco de processos aforados, que
129 BARBOSA; SILVA, passim.
130 GARCEZ, 2003, passim
131 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. Formas Alternativas de resolução de conflitos. Belo Horizonte. RHJ, 2008.
Pág 28
132 WATANABE, Kazuo. Sociedade não pode ser tão dependente do Estado para resolver conflitos. Entrevista
Conjur.
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supera a capacidade de vazão dos órgãos e estruturas do serviço
judiciário disponível.133
Braga Neto destaca, também, os procedimentos adotados na conciliação sendo elas
a apresentação que é um momento informativo do processo, quando o conciliador explica
os métodos e regras da audiência; o esclarecimento, que consiste no momento em que o
conciliador deve observar os discursos apresentados pelas partes para buscar conhecer os
fatos, direitos e a existência ou não da relação continuada entre as partes; a criação de
opções, que corresponde ao momento propício de buscar acordos efetivos para o interesse
das partes, apresentando opções de solução de conflitos e; o acordo, que é o momento
final do procedimento ou audiência, consistindo na elaboração de um acordo claro,
objetivo e que contemple todos os compromissos ali firmados.134
É importante ressaltar que o antigo CPC também dispunha sobre a audiência de
conciliação, porém não de forma incisiva e, não era demonstrado o real interesse de obter
o melhor aproveitamento desta técnica e a resolução mais rápida do conflito, sendo
tratado como uma mera formalidade.
Além disso, antes de ser incluída no Novo Código de Processo Civil de 2015, a
técnica de conciliação já estava prevista na Lei nº 9.099 de 1995 que dispõe sobre os
Juizados Especiais Cíveis e Criminais.135
Com a mudança do Código de Processo Civil 2015 é que a conciliação passou a ser
uma alternativa eficaz, na qual não é vista mais como uma mera formalidade e sim um
meio com o qual o litígio pode ser solucionado e o processo resolvido e finalizado com
celeridade e eficácia. A previsão deste procedimento está na Seção V do Capítulo III, entre
os artigos 165 a 175, que versa tanto sobre a conciliação, quanto sobre a mediação, ora
citada.136

Desta forma, este meio de solução de conflitos passou a ser um procedimento
fundamental, sobretudo dos juizados especiais, onde a tentativa de conciliação é a primeira
coisa a ser realizada antes do processo.
5.

OUTROS MÉTODOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

133 THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. 1. 57. ed. Rio de Janeiro: Forense,
2016. p. 76
134 BRAGA NETO, Adolfo. A Mediação de Conflitos e suas Diferenças com a Conciliação.
135 BRASIL. Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995. Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.
136 BRASIL. Lei nº 13.105 de 16 de março de 2015. Código de Processo Civil. Capítulo III, Seção V
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Além da conciliação e da mediação, ora citados, há outros métodos de resolução de
conflitos tais como a arbitragem e a negociação.
5.1

Arbitragem

O método de resolução de conflito denominado arbitragem pode ser juridicamente
definido como:
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Jurisdição ou poder conferido a certas pessoas determinadas por lei
ou indicadas pelas partes para solucionarem a controvérsia judicial
ou extrajudicial relativa a direito patrimonial disponível, suscitada
entre elas. É o julgamento feito por árbitros, ou seja, o processo que
decide um litígio entre duas partes, que escolhem, para tanto,
árbitros. Manifesta-se por meio de um procedimento realizado pela
formação de um juízo arbitral, culminando com uma sentença, a que
se dá o nome de laudo arbitral, que deverá ser homologado pelo juiz
togado.137

Desta forma, a arbitragem, como método de resolução de conflitos, versa sobre os
direitos patrimoniais disponíveis, no qual, um árbitro, especialista naquele determinado
assunto, vai presidir o procedimento. Este árbitro deve fazer uso dos princípios
constitucionais, vez que são norteadores de todo o sistema. Assim, é fundamental que
sejam observados os princípios: do devido processo legal, contraditório, da imparcialidade,
do livre convencimento, da igualdade entre as partes, a garantia processual, autonomia da
vontade e a boa-fé.138
Segundo Barbosa e Silva a arbitragem é:
um instrumento eficaz para a superação da burocracia, dos gastos e
a morosidade da Justiça Comum, eis que é um meio célere e eficaz
com menos gastos. A Arbitragem, no nosso sentir, possui
características confiáveis, que prezam pela celeridade, sigilo e baixo
custo na resolução dos litígios, de forma menos traumática e
conflituosa.139
137 DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 48-49
138 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: um comentário a lei nº 9.307/1996. 3ª ed. São
Paulo: Atlas. 2009
139 BARBOSA; SILVA, passim.
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A arbitragem é regulada pela Lei nº 9.307 de 1996140, que foi alterada em 2015
pela Lei nº 13.129141 com a finalidade de ampliar a aplicação da arbitragem, sobretudo
naquilo que verse sobre negócios jurídicos patrimoniais disponíveis. Neste procedimento
as partes decidem se a arbitragem será de direito ou de equidade,142 sendo de livre
escolha as regras aplicadas, desde que não violem os bons costumes e a ordem pública,143
podendo ser realizada com base nos princípios gerais de direito, nos usos e costumes e
nas regras internacionais de comércio.144 Também, a alteração da Lei nº 13.129 a aplicação
da arbitragem ampliou para conflitos quem envolvem a administração pública.145
Além disso, as partes podem submeter o conflito ao juízo arbitral mediante
convenção de arbitragem, assim entendida a cláusula compromissória e o compromisso
arbitral.146
Ademais, o Código de Processo Civil de 2015 instituiu ao réu em seu artigo 337,
inciso X, a responsabilidade de alegar a existência de convenção de arbitragem, antes de
discutir o mérito.147
Sobre isso, Ana Flávia Magno Sandoval discorre que:
Primeiramente, cumpre esclarecer que convenção de arbitragem é um fato
jurídico que órgão jurisdicional não pode conhecer de ofício. Ou seja, é
necessário e requisito a interpelação de uma das partes para que o juiz se
manifeste a esse respeito. Ao réu, cabe a alegação da existência de
convenção de arbitragem, na primeira oportunidade que lhe couber falar
nos autos. E caso não o faça, o seu silêncio será considerado como
aceitação da jurisdição estatal e consequentemente, renúncia ao juízo
arbitral.148
Ainda, destaca a autora que “a convenção de arbitragem não pode ser reconhecida

de ofício pelo juiz, sendo necessária a alegação da parte interessada. O silêncio do réu
140 BRASIL. Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1996 – Lei de Arbitragem
141 BRASIL. Lei nº 13.129 de 26 de maio de 2015 – Alteração da Lei de Arbitragem
142 BRASIL. Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1996 – Lei de Arbitragem. Art. 2º
143 Ibid., Art. 2º, §1º
144 Ibid., Art. 2º, §2º
145 Ibid., Art. 1º, §§1º e 2º
146 BRASIL. Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1996 – Lei de Arbitragem. Art. 3º

147 BRASIL. Código de Processo Civil. Art. 337, X
148 SANDOVAL, Ana Flávia Magno. A cláusula arbitral e as normas do novo CPC. 2016
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sobre a existência da convenção de arbitragem indica que ele abdicou a jurisdição arbitral,
aceitando a jurisdição estatal”.149
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É importante destacar que o árbitro é quem põe fim ao conflito pois ele é juiz de
fato e de direito, sendo, assim, capaz de proferir uma sentença arbitral que é equiparada a
sentença judicial, não ficando sujeita a recurso ou homologação do Poder Judiciário.150
Entretanto, será nula a sentença arbitral que não respeitar o rol do artigo 32 da Lei
Arbitral,151 quais sejam:
I - for nula a convenção de arbitragem
II - emanou de quem não podia ser árbitro;
III - não contiver os requisitos do art. 26 desta Lei;
IV - for proferida fora dos limites da convenção de arbitragem;
VI - comprovado que foi proferida por prevaricação, concussão ou
corrupção passiva;
VII - proferida fora do prazo, respeitado o disposto no art. 12, inciso
III, desta Lei;
VIII - forem desrespeitados os princípios de que trata o art. 21, § 2º,
desta Lei.
O magistrado Salomão Viana aponta que a arbitragem é uma forma de
heterocomposição vez que “os envolvidos no conflito buscam a solução junto a um terceiro

(um juízo arbitral). É o terceiro que compõe o conflito, proferindo uma sentença arbitral,
decisão cujo conteúdo vincula os envolvidos”.152
5.2

Negociação

A negociação pode ser realizada também para resolver conflitos, seja de cunho
pessoal, seja profissional. Assim, as negociações estão presentes em diversos ambientes,
149 SANDOVAL, ibid.
150 BRASIL. Lei nº 9.307 de 23 de setembro de 1996 – Lei de Arbitragem. Art. 18
151 Ibid., Art. 32
152 VIANA, Salomão. Mediação, conciliação e arbitragem: Qual a diferença entre elas? 2015
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seja familiar, jurídico, político, diplomático, comercial, trabalhista, criminal, entre outros
âmbitos diferentes que podem abordar a negociação.153
Não é necessária que tenha intervenção ou participação de terceiros na negociação,
pois é um método autocompositivo e empregado diretamente pelas partes para resolver
alguma divergência ou conflito, na qual realizam um acordo, geralmente de ordem
material, com uma solução satisfatória para ambos. Entretanto, as partes poderão nomear
representantes, como advogados, por exemplo, para que possam participar da negociação,
não como um terceiro facilitador, mas sim por meio de representação da parte. É
importante destacar que essa técnica não costuma ser utilizada em situações conflitantes
na qual o objeto envolva afetividade entre as partes.154
Nesse contexto, Petrônio Calmon afirma que a negociação é “o mecanismo de

solução de conflitos com vistas à obtenção da autocomposição caracterizada pela conversa
direta entre os envolvidos sem qualquer intervenção de terceiro como auxiliar ou
facilitador”.155
O Ministério Público de Minas Gerais define a negociação como sendo “um processo

ético de diálogo entre partes em conflito, através do qual, após a geração conjunta de
opções e sua avaliação, elas tentam chegar à solução autocompositiva que melhor atenda
aos interesses de todos”.156
6.
OS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONLFITOS E A
CORRELAÇÃO COM OS JUIZADOS ESPECIAS

Antes de ser incluído no Novo Código de Processo Civil de 2015, os métodos
alternativos de resolução de conflitos, sobretudo a conciliação, já estavam previstos na Lei
nº 9.099 de 1995 que dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais.157

Oriana Pinto discorre a respeito da criação e do objetivo dos Juizados de Pequenas
sob a luz da Lei 9.099/95:
A criação dos Juizados de Pequenas Causas foi uma imposição do
interesse nacional, por representar a garantia do acesso à Justiça das
grandes massas populacionais. As despesas com custas e honorários
153 GUIRADO, Francisco. Tipos de Negociação. 10 de junho de 2011
154 LUCENA TORRES, Lorena. Negociação, Conciliação, Mediação e Arbitragem: métodos adequados para
soluções de conflitos. JusBrasil. 2019.
155 CALMON, Petrônio. Fundamentos da Mediação e da Conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 107
156 MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. Negociação e Mediação
157 BRASIL. Lei nº. 9.099, de 26.09.1995 - Lei dos Juizados Especiais.
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de advogado, o tempo perdido nas diligências preliminares ao
ajuizamento da demanda, o temor de uma longa tramitação da
causa, constituíam fatores que desestimulavam os prejudicados,
mesmo pessoas de alguns recursos, de pleitear em juízo aquilo que
entendiam ser de seu direito.158
O artigo 1º desta lei dispõe que “Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais, órgãos da
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Justiça Ordinária, serão criados pela União, no Distrito Federal e nos Territórios, e pelos
Estados, para conciliação, processo, julgamento e execução, nas causas de sua
competência”.
Outrossim, Mauro Cappelletti, através de seus estudos, foi essencial para a inserção
dos Juizados Especiais como uma renovação do acesso à Justiça.159 Aluísio Ré aponta que
através destes estudos essa inovação seria conhecida como as “ondas renovatórias do
Poder Judiciário”:
(…) os estudiosos identificam que tais obstáculos, muitas vezes interrelacionados, tange às custas judiciais, às possibilidades das partes e
a problemas especiais dos interesses difusos, o que revela,
respectivamente, a existência de fatores de natureza econômica
(pobreza, acesso à informação e representação adequada),
organizacional (interesses de grupo de titularidade difusa) e
procedimental (instituição de meios alternativos de resolução de
conflitos).160
Esse acesso à justiça pelos Juizados Especiais torna-se perceptível com a Lei nº 9.099,
principalmente por determinar a competência com base no valor da causa até 40 salários
mínimos, sendo o advogado dispensado em causas de até 20 salários mínimos.161 Além
disso, nos processos de primeira instância não há o pagamento de custas, taxas e
despesas.162
158 PINTO, Oriana Piske de Azevedo Magalhães. Abordagem Histórica e Jurídica dos Juizados de
Pequenas Causas aos Atuais Juizados Especiais Cíveis e Criminais Brasileiros. TJDF. 2008
159 CAPPELLETTI, Mauro. 1988, passim
160 RÉ, Aluísio Iunes Monti Ruggeri. Manual do Defensor Público. Editora Juspodivm. Salvador. 2013
161 BRASIL. Lei nº. 9.099, de 26.09.1995 - Lei dos Juizados Especiais. Art. 9º
162 Ibid., Art. 54

625

www.conteudojuridico.com.br

Os princípios norteadores dos Juizados Especiais estão expressamente previstos no
artigo 2º da lei, que são os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade, economia
processual e oralidade.163
Assim, afirma José Lourenço Torres Neto que “o procedimento do Juizado Especial
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deve ser simples, sem aparato, natural, espontâneo, a fim de deixar os interessados à
vontade para exporem as suas pretensões e a resistência equivalente”. Ainda, o autor
determina que o procedimento deve ser desapegado de formalidade, no qual possa ser
dirigido por juízes leigos.164
Sobre isso, Watanabe entende que:
Sem a inclusão dos chamados meios consensuais de solução de
conflitos, como a mediação e conciliação, não teremos um
verdadeiro acesso à justiça. Certo é que, em algumas espécies de
controvérsias, como já ficou mencionado, faltaria o requisito da
adequação à solução dada pelo critério da adjudicação.165

Além de buscar a pacificação social e promover o acesso à justiça, os Juizados
Especiais são marcados pela celeridade, o que é um ponto positivo para solucionar a crise
do Poder Judiciário devido a “cultura da sentença”166.
Neste aspecto Ricardo Chimenti dispõe que “a maior expectativa gerada pelo

Sistema dos Juizados é a sua promessa de celeridade sem violação do princípio da
segurança das relações jurídicas”.167 Assim, Tônia de Oliveira Barouche entende que:

a celeridade, no âmbito dos Juizados Especiais, é decorrência,
principalmente, da competência destes em processar e julgar causas
que versem valores que não excedam 40 salários mínimos e também
pelas causas denominadas de menor complexidade, além de
163 Ibid., Art. 2º
164 TORRES NETO, José Lourenço. Princípios norteadores da Lei 9.099/95 - Juizados Especiais.In:Revista
Âmbito Jurídico. N. 93. Rio Grande [s.n.], Out. 2011
165 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e meios consensuais de solução de conflitos. In Tribunal
Multiportas: investindo no capital social para maximizar o sistema de solução de conflitos no Brasil. Editora
FGV. Rafael Alves de Almeida (org et al). Rio de Janeiro. 2012
166 WATANABE, passim.
167 CHIMENTI, Ricardo Cunha. Teoria e prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais. 13. ed.
São Paulo: Saraiva, 2012
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acolherem em seu âmago o rito sumaríssimo, o qual trouxe certas
inovações para a eficácia da celeridade processual.168
No que tange a crise do Judiciário, Cintra e Grinover compreendem que:
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A crise da Justiça, representada principalmente por sua
inacessibilidade, morosidade e custo, põe imediatamente em realce
o primeiro fundamento das vias conciliativas: o fundamento
funcional. Trata-se de buscar a racionalização na distribuição da
Justiça, com a subsequente desobstrução dos tribunais, pela
atribuição da solução de certas controvérsias a instrumentos
institucionalizados que buscam autocomposição. E trata-se ainda
da recuperação de certas controvérsias, que permaneceriam sem
solução na sociedade contemporânea, perante a inadequacão da
técnica processual para a solução de questões que envolvem, por
exemplo, relacões comunitárias ou de vizinhança, a tutela do
consumidor, os acidentes de trânsito etc.169
Ademais, é interessante discorrer sobre o Sistema Multiportas, que é basicamente
às múltiplas possibilidades de solução de conflitos, não existindo uma hierarquia entre eles,
ficando a cargo das partes escolher aquele que melhor se adequar a solução do conflito.
Sobre isso, Lorencini dispõe que:
O Sistema Multiportas é o nome que se dá ao complexo de opções,
envolvendo diferentes métodos, que cada pessoa tem à sua
disposição para tentar solucionar um conflito. Este sistema pode ser
articulado ou não pelo Estado, envolver métodos heterocompositivos
ou autocompostivos, adjudicatórios ou consensuais, com ou sem a
participação do Estado. Ele será mais ou menos amplo em razão de
diferentes características.170
Por fim, nota-se que Lei dos Juizados Especiais é incisiva quanto a implementação
dos métodos de resolução de conflitos, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a
168 BAROUCHE, Tônia de Oliveira. Os Juizados Especiais Cíveis e a problemática da celeridade
processual. In: Revista de Direito dos monitores da UFF, 2010.
169 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria
Geral do Processo. 28ª edição. Malheiros Editores, 2012
170 LORENCINI, Marco Antônio Garcia Lopes . “Sistema Multiportas”: opções para tratamento de conflitos
de forma adequada. In Negociação, Mediação, Conciliação e Arbitragem. 3ª Edição. Revista, atualizada e
ampliada. Editora Forense. Rio de Janeiro. 2020
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transação.171 Dispõe que compete ao juiz, togado ou leigo, ou ao conciliador sob sua
orientação presidir a audiência.172 Em 2020 através da Lei nº 13.994, foi acrescentada a
Lei nº 9.099 a possibilidade da realização da audiência de conciliação por meios virtuais,173
bem como que o acordo realizado em conciliação será reduzido a termo, homologado pelo
juiz mediante sentença e terá eficácia de título executivo.174
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7.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O acesso à justiça é um dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal
e dispõe que todos tem direitos a apreciação pelo Poder Judiciário, de toda matéria que
gere lesão ou ameaça ao direito. Assim, a inobservância, limitação ou até mesmo o ato de
dificultar o acesso à justiça é inconstitucional. Porém, este acesso à justiça gera grande
problema de inacessibilidade aos indivíduos economicamente menos favorecidos, o que
causa dificuldade em recorrer ao judiciário.
Ante a esta problemática os doutrinadores incentivaram a criação de métodos
alternativos para a resolução de conflitos com a finalidade de solucionar os litígios com
mais celeridade, eficácia e com menos formalidades, através deste modelo sistematizado.
Há a possibilidade, de resolução de conflitos através da conciliação, mediação,
arbitragem e negociação, antes mesmo do ajuizamento da ação judicial. A conciliação,
por sua vez, é o primeiro método utilizado pelo judiciário, devendo ser inclusive
incentivado pelos magistrados, para tentar dar fim ao processo, preliminarmente, com
um resultado satisfatório para ambas as partes.
O Novo Código de Processo Civil de 2015 adotou os meios de solução consensual
de conflitos, denominados autocompositivos e heterocompositivos, devendo esta técnica
ser estimulada pelos juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério
Público.
A Lei nº 9.099 de 1995 dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e Criminais,
instituem as regras a serem utilizadas nos procedimentos alternativos de resolução de
conflitos, sobretudo na técnica de conciliação e, sua criação compete a União, Distrito
Federal e pelos Estados. Os princípios que regem estes métodos estão previstos em seu
artigo 2º, sendo eles os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia
processual e celeridade.
171 BRASIL. Lei nº. 9.099, de 26.09.1995 - Lei dos Juizados Especiais. Art. 2º
172 Ibid., Art. 22
173 Ibid., Art. 22, § 2º
174 Ibid., Art. 22, § 1º
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Na conciliação um terceiro imparcial irá facilitar o consenso entre as partes, sendo
permitido que o mesmo apresente propostas de soluções satisfatórias. A técnica de
solução de controvérsias denominada mediação é regida por ordenamento próprio através
da Lei nº 13.140 de 2015, na qual um terceiro imparcial irá mediar e facilitar o diálogo entre
as partes, sem opinar ou propor soluções. A arbitragem é instituída através da Lei nº 9.307
de 1996, com edição pela Lei nº 13.129 de 2015 e, nela, um especialista no assunto,
denominado de árbitro, utilizando-se dos princípios constitucionais, irá presidir a resolução
de conflitos. No que tange a técnica de negociação, é um meio de autocomposição que
não necessita a intervenção de terceiros, sendo resolvidos diretamente pelas partes.
Assim, os métodos alternativos de resolução de conflitos são extremamente
importantes e necessários, tanto para a satisfação dos direitos das partes, quanto para
amenizar a crise do Poder Judiciário que se deu através do excesso de litigiosidade,
podendo a “cultura da sentença” ser resolvida ou pelo menos evitada através da auto e
heterocomposição.
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A ATUAÇÃO DOS NOTÁRIOS E REGISTRADORES NA PREVENÇÃO DOS CRIMES DE
LAVAGEM DE CAPITAIS E DO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO
MARTINELI ADRIANA CHIMENDES LIMEIRA SILVA:
Graduanda em Direito pelo Centro Universitário São Lucas - JiParaná.
RENATA MIRANDA DE LIMA175
(orientadora)
RESUMO: O presente trabalho visa analisar a atividade notarial como mecanismo de
combate ao crime de lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo no regime
jurídico pátrio. Um dos motivos para a abordagem deste tema é a polêmica que o Brasil
viveu em relação a este assunto e as medidas que foram tomadas que levaram a criação
do Provimento 88/19 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, bem como serão analisados
os impactos da criação do referido provimento. Ademais esse trabalho pretende analisar a
importância que notários e registradores possuem, visto que são atores/agentes essenciais
na repressão às atividades ilícitas que tentam burlar o sistema financeiro, cooperando no
combate a atividade delituosa de lavagem de dinheiro. O processo metodológico adotado
foi o de natureza básica exploratória e descritiva, com procedimento de análise
bibliográfica. Deste modo, será feito um estudo fundamentado nas leis 9.613/98 (Lei de
Lavagem de Dinheiro), 13.260/16 (Lei Antiterrorismo) e o Provimento do CNJ 88/19. Para
obter os resultados e respostas acerca da problematização apresentada neste trabalho será
feito um estudo fundamentado nas leis 9.613/98 (Lei de Lavagem de Dinheiro), 13.260/16
(Lei Antiterrorismo) e o Provimento do CNJ 88/19.
Palavras-Chave: Notários e Registradores. Integração. Lavagem de Dinheiro. Provimento
nº 88/2019.
ABSTRACT: The present work aims to analyze the notarial activity as a mechanism to
combat the crime of money laundering and the financing of terrorism in the Brazilian legal
system. One of the reasons for addressing this issue is the controversy that Brazil has
experienced in relation to this matter and the measures that were taken that led to the
creation of Provision 88/19 of the CNJ - National Council of Justice, as well as the impacts
of creation of the referred provision. Furthermore, this work intends to analyze the
importance that notaries and registrars have, as they are essential actors/agents in the
repression of illicit activities that try to circumvent the financial system, cooperating in
combating the criminal activity of money laundering. The methodological process adopted
was of a basic exploratory and descriptive nature, with a bibliographic analysis procedure.
Thus, a study will be carried out based on laws 9.613/98 (Money Laundering Law),
175 Mestre em Direitos Humanos pela UNIR e Especialista em Direito Administrativo pela Faculdade Dom
Alberto.
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13.260/16 (Anti-terrorism Law) and the Provision of CNJ 88/19. In order to obtain the results
and answers about the problematization presented in this work, a study will be carried out
based on Laws 9613/98 (Money Laundering Law), 13.260/16 (Anti-terrorism Law) and the
Provision of CNJ 88/19.
KEYWORDS: Notaries and Registrars. Integration. Money laundry. Provision nº 88/20
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Introdução
Já há algum tempo, não só Brasil, mas também o mundo vem buscando formas de
combater a corrupção, que se alastra e tem seus tentáculos nos mais variados setores,
tendo como seu maior aliado o crime de lavagem de dinheiro, fator esse que vem
destruindo e passando por cima de leis e normas, causando desconforto e insegurança à
sociedade. Dessa forma, assim como a lavagem de dinheiro, consequentemente há uma
preocupação em relação ao crime do financiamento ao terrorismo, sendo que eles estão
diretamente conectados através dos métodos utilizados para a sua prevenção.
Sabendo disso, no Brasil por meio da Lei 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro), e
considerando a ligação dos fatos com a Lei 13.260/16 (Lei Antiterrorismo), a UIF – Unidade
de Inteligência Financeira, antigo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras,
a fim de melhorar sua forma de atuação em fiscalização, em razão disso foi criado o
Provimento 88/19 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, determinando que Notários e
Registradores, profissionais da esfera extrajudicial, se unam no combate aos referidos
crimes se adaptando e criando medidas que atendam a este provimento. Assim, com esse
conjunto de regras estabelecidas pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça, através do
Provimento 88/2019, ele passa a regulamentar a Lei 9.613/98 (Lavagem de Dinheiro) e em
complemento a Lei 13.260/16 (Lei Antiterrorismo), articulando esforços de órgãos dos três
poderes nas esferas: federal, estadual e municipal, com vistas a combater essas atividades
criminosas.
635

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

www.conteudojuridico.com.br

O processo metodológico adotado foi o de natureza básica exploratória e descritiva,
com procedimento de análise bibliográfica. Tendo como objetivos identificar a
competência e a fé pública do Notário e Registrador e de qual forma poderá explorar dessa
competência através de seus atos praticados de maneira a contribuir para a prevenção ou
até mesmo a constatação de crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo,
bem como identificar as punições que podem sofrer os delegatários que não cumprirem
as normas e obrigações dispostas no Provimento 88/19 do CNJ, assim como as formas em
que deverão atuar esses profissionais do âmbito extrajudicial. Além de verificar como as
Serventias Extrajudiciais são um setor em que há muita procura por seus usuários, com
isso, vale lembrar ser um meio oportuno para a realização de possíveis fraudes ou negócios
fictícios como, por exemplo, a doação de um bem móvel ou imóvel para um terceiro que
não seja do seu meio familiar.
Dessa forma, por meio deste trabalho de pesquisa será feito uma análise nas leis
acima mencionadas com objetivo de descrever como se dá a atuação dos notários e
registradores na prevenção dos crimes de lavagem de dinheiro e do financiamento do
terrorismo trazem-se fatos e fundamentos sobre o tema.
1.

Lavagem de dinheiro - Conceito de Lavagem de dinheiro e/ou Capitais

O termo “lavagem de dinheiro” originou-se por volta do início do Século XX nos
Estados Unidos, a partir de ações de organizações mafiosas norte-americanas que
facilitavam a circulação de capital oriundo de atividades ilícitas, dando-lhe aparência de
lícito, por meio de lavanderias.
Ainda, em relação à origem, o autor Conserino (2011, p. 02) salienta:

Já no século, XX, a origem da expressão lavagem de dinheiro ou
money laundering, conforme consta, é proveniente do lendário Al
Capone, que com o dinheiro auferido com o contrabando de bebidas
e cigarros, adquiriu no final da década de 1920, na cidade americana
de Chicago, uma rede de lavanderias para lhe permitir a realização
de depósitos bancários de pequenos valores monetários compatíveis
com a venda nas lavanderias, no entanto, tais depósitos resultavam
de suas atividades ilícitas do comércio de bebidas, exploração do
jogo e prostituição.
A Lei n° 9.613/98 nos traz que o crime de lavagem ou ocultação de bens, também
conhecido como lavagem de dinheiro e/ou capitais, consiste no ato de ocultar ou
dissimular a origem ilícita de bens ou valores que sejam frutos adquiridos através de crimes.
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Sendo assim, a utilização da denominação de lavagem de dinheiro surgiu de como era
adquirido o dinheiro ou o bem objeto do ato, ou seja, quando da aquisição de forma ilícita
sendo o dinheiro sujo, era necessário ter uma aparência de legalidade, precisava-se de uma
lavagem, de uma forma de aquisição fictícia para parecer um dinheiro limpo. Temos como
exemplo deste tipo de crime, a compra de produtos com alto valor, e com a revenda destes
produtos dá-se uma comercialização legal.
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Temos como fundamentação a referida Lei n° 9.613/98, com nova Redação dada
pela Lei 12.638/12, que nos traz:
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização,
disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou
valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal.
(Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012).
Pena: reclusão, de 3 (três) a 10 (dez) anos, e multa. (Redação dada
pela Lei nº 12.683, de 2012).

§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a
utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração
penal: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012).
I - Os converte em ativos lícitos;
II - Os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia,
guarda, tem em depósito, movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos
verdadeiros.
§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei nº
12.683, de 2012).
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou
valores provenientes de infração penal; (Redação dada pela Lei nº
12.683, de 2012);
II - Participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento
de que sua atividade principal ou secundária é dirigida à prática de
crimes previstos nesta Lei.

§ 3º A tentativa é punida nos termos do parágrafo único do art. 14
do Código Penal.
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§ 4o A pena será aumentada de um a dois terços, se os crimes
definidos nesta Lei forem cometidos de forma reiterada ou por
intermédio de organização criminosa. (Redação dada pela Lei nº
12.683, de 2012)
§ 5o A pena poderá ser reduzida de um a dois terços e ser cumprida
em regime aberto ou semiaberto, facultando-se ao juiz deixar de
aplicá-la ou substituí-la, a qualquer tempo, por pena restritiva de
direitos, se o autor, coautor ou partícipe colaborar espontaneamente
com as autoridades, prestando esclarecimentos que conduzam à
apuração das infrações penais, à identificação dos autores, coautores
e partícipes, ou à localização dos bens, direitos ou valores objeto do
crime. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012).
§ 6º Para a apuração do crime de que trata este artigo, admite-se a
utilização da ação controlada e da infiltração de agentes. (Incluído
pela Lei nº 13.964, de 2019). Lei 9.613, de 03 de março de 1998 (Brasil,
1998).
Neste sentido, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, (BRASIL,
2012), conceitua o crime de lavagem de dinheiro:
[...] um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam
a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou
permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se
desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve,
teoricamente, três fases independentes que, com frequência,
ocorrem simultaneamente.

Já, segundo BALTAZAR JÚNIOR (2009: pág.562), lavagem de dinheiro é “atividade
que consiste na desvinculação ou afastamento do dinheiro de sua origem ilícita para que
possa ser aproveitado”.
A lavagem de dinheiro é considerada um processo que se divide em três etapas,
sendo elas: a colocação, ocultação e a integração.
Na primeira etapa chamada colocação, temos o dinheiro sendo inserido no sistema
econômico, que tem como objetivo ocultar e distanciar sua origem, desassociando-o com
o crime que deu origem a ele.

O autor Mendroni (2006, p. 58) articula que:
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Nesta etapa, utilizam-se as atividades comerciais e as instituições
financeiras, tanto bancárias, como não bancárias, para introduzir
montantes em espécie, geralmente divididos em pequenas somas,
no circuito financeiro legal. Na maioria das vezes, o agente criminoso
movimenta o dinheiro em países com regras mais permissivas e
naqueles que possuem um sistema financeiro liberal [...].
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Já a segunda fase é conhecida por layering, ou seja, ocultação ou camuflagem,
iniciando o mascaramento, tendo está a finalidade de encobrir a origem do dinheiro ilícito,
por meio de uma série de transações e conversões complexas, sendo que quanto maior o
número de operações, mais difícil será para rastrear a procedência do fato delituoso.
De acordo com o COAF (1999, p. 4), essa segunda fase da lavagem de dinheiro se
dará da seguinte maneira:
Ocultação – a segunda etapa do processo consiste em dificultar o
rastreamento contábil dos recursos ilícitos. O objetivo é quebrar a
cadeia de evidências ante a possibilidade da realização de
investigações sobre a origem do dinheiro. Os criminosos buscam
movimentá-lo de forma eletrônica, transferindo os ativos para contas
anônimas – preferencialmente, em países amparados por lei de sigilo
bancário – ou realizando depósitos em contas “fantasmas”.
Por fim temos a terceira etapa, a integração, onde o dinheiro é formalmente
reincorporado ao sistema econômico de forma lícita, onde as organizações criminosas
investem em empreendimentos que facilitam suas atividades.
Aqui, trazem-se as considerações de Gabriel Habib20 sobre esta etapa:

Por fim, na integração (integration), agora, com a aparência de
lícitos, os valores são formalmente incorporados ao sistema
econômico, por meio da criação, aquisição ou do investimento em
negócios lícitos, ou compra e bens. Utilizam-se instituições
financeiras que movimentam grande volume de dinheiro.
Desta forma, podemos verificar que as etapas supracitadas integram as principais
fases que a doutrina entende como partes do processo de lavagem de dinheiro
1.2 Fases do Crime de Lavagem de Dinheiro

No que se refere ao crime de lavagem de dinheiro há três fases, sendo elas: a
ocultação, o mascaramento e a fase da integração.
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1.2.1 Ocultação ou Colocação
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Nessa fase, o intuito é dificultar o rastreio da origem das atividades ilícitas, algo que
acontece tendo como instrumento o uso de fraudes contábeis.
Conforme disciplina Rizzo (2016, p. 25), o principal objetivo desta fase é romper as
evidências com a origem, impossibilitando as investigações de encontrar a fonte do
dinheiro.
Nesse contexto, Loureiro (2020, p.58), leciona que:
A fase de dissimulação visa apagar as origens do bem, tem por objetivo
desvincular a coisa da sua proveniência ou fonte. Em regra, isso se dá
mediante um complexo de sistema de operações jurídicas e
financeiras sucessivas, que permitem o deslocamento ou
transferência dos ativos (Ex. depósito do dinheiro e sua transferência
para contas do estrangeiro, aquisição de novo bem e retorno dos
lucros obtidos).
A ocultação é uma forma de mascarar elevadas quantias em espécie, camuflando a
identidade de seus titulares, para não chamarem atenção para grandes somas de dinheiro.
Essa ocultação acontece através do fracionamento destas somas, que em suma são
separadas em pequenas quantias, com a finalidade de ludibriar o sistema financeiro. Uma
vez fracionadas, esse dinheiro é aplicado em atividades como jogos de azar, máquinas de
caça-níqueis, bares, hotéis, casas de prostituição etc. Essas aplicações servem para dar
cobertura a ilicitude da atividade, fazendo com quantidade de dinheiro circule e aparente
um aspecto lícito financeiramente, ademais, outra forma de ocultar é adquirindo bens de
consumo, geralmente com dinheiro em espécie, como carros, jatos, casas etc.

1.2.2 Mascaramento
A fase da dissimulação ou mascaramento, consiste na lavagem propriamente dita,
que é aquela na qual são realizados diversos negócios, transações ou movimentações
financeiras para mascarar a origem ilícita dos capitais e, assim, contribuir ainda mais para
afastar os valores de sua origem espúria e dificultar de sobremaneira o rastreamento dos
valores, inviabilizando a trilha do dinheiro.
O ato de esconder bens ou dinheiro de fontes ilícitas ou movimentá-las de forma
que seja capaz de enganar a fiscalização é considerado ato de lavagem de capitais, mesmo
que o mascaramento venha a se concretizar por meios simples ou complexos, não se
exigindo fórmulas rebuscadas na ocultação e/ou dissimulação.
1.2.3. Integração
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A fase da integração acontece quando os bens, aparentemente lícitos, são
formalmente inseridos ao sistema econômico ou financeiro por meio de negócios lícitos
ou na compra de bens, com a falsa aparência de terem procedência lícita e idônea.
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Todavia, para que a consumação do delito de lavagem de dinheiro não é necessária
que o agente pratique todos os atos do modelo trifásico, bastando que a conduta
externada seja voltada à finalidade de conferir aparência lícita a bens, direitos ou valores
provenientes da infração penal antecedente.
2 Bem Jurídico
O conceito de bem jurídico, por versar sobre bens que merecem a mais relevante
proteção do ordenamento pátrio, não possuir uma definição, precisa acarreta diversas
dúvidas como bem apontam Souza (2006, p. 231):
Necessário faz-se deixar de logo fixado que não há, como bem se sabe,
um conceito unívoco de bem jurídico. Dada a miríade de formulações
definitórias, fixamo-nos, força de sua precisão e capacidade
operativa, aquela elaborada por Jescheck: "E tarefa do direito penal
proteger bens jurídicos ... estes cifram-se em bens vitais
imprescindíveis para a convivência humana em sociedade, por isso
devem ser protegidos pelo poder coativo do estado representado
pela pena pública.
Conceituar o bem jurídico é essencial para o Direito Penal e consequentemente para
que se possa efetivar a aplicação da pena, uma vez que esta exerce a função de tutela
imprescindível para que os valores não estejam expostos ao dano.
No que concerne ao bem jurídico nos crimes de lavagem de dinheiro, a doutrina
não é unânime ao definir qual seria o bem jurídico tutelado, essa controvérsia não é
somente no Brasil, mas também entre os estudiosos internacionais.
Segundo Sanchez, esta indefinição se baseia no fato da lavagem de dinheiro estar
inserida em um contexto de internacionalização e expansão do Direito Penal.
O crime de lavagem de dinheiro se encontra no rol dos delitos econômicos que
lesionam a economia de uma determinada nação, por essa razão seu conceito deve ser
definido, determinando assim, qual bem se deve tutelar, para que haja a normalização do
sistema financeiro.

Dessa forma, disciplina Rocha Neto:
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Uma ordem econômica hígida não é medida apenas por sua capacidade
de gerar renda ou emprego, mas, sobretudo, por sua habilidade de
reduzir desigualdades sociais e de garantir que os fluxos econômicofinanceiros ocorram e se processem de forma efetivamente
transparente (ROCHA NETO, 2016, p. 121).
Alguns autores têm o posicionamento de que a dificuldade para a para definir qual
seria o bem jurídico da lavagem de dinheiro se dá pelo fato do crime estar tipificado na Lei
Especial e não no Código Penal, onde é possível verificar que a maioria dos capítulos, os
quais encontram-se divididos em proteção aos bem jurídicos, tendo como exemplo: dos
crimes contra a administração da justiça e os crimes contra a administração pública, dentre
outros.
Diante o exposto, ressalta-se a importância do debate quanto ao bem jurídico
possuir aplicabilidade seja na teoria como na prática penal. Cabendo, como bem pontua o
Jurista Rios, onde ressalta que: a análise do bem jurídico possibilita uma melhor definição
do “merecimento da pena”, onde quanto mais expressivo é o bem jurídico, maior será o
merecimento da penal.
Há inúmeras maneiras de praticar os crimes de lavagem de capitais, das quais
podemos destacar alguns casos reais:
2.1 Aquisição de Imóveis para Desvio de Recursos Públicos
Para este caso, por exemplo, foram utilizados alguns meios de atividades
econômicas como: uma Instituição Pública de Ensino Superior; uma Organização Não
Governamental – ONG; o Setor Imobiliário e o Sistema Financeiro Nacional.
Foram realizadas operações tais como transações imobiliárias com aparente
aumento ou diminuição injustificada do valor do imóvel; transação imobiliária incompatível
com o patrimônio, atividade principal desenvolvida ou capacidade financeira presumida
das partes; movimentação incompatível com patrimônio, atividade econômica ou
capacidade financeira presumida, como sinais de suspeita da operação, a qual a Instituição
pública de ensino superior cria uma organização não governamental sem fins lucrativos –
ONG para apoio universitário, com objetivo de desenvolver estudos e pesquisas.
No caso exemplo, a fundação recebia recursos públicos para seus projetos, recursos
esses efetuados pela Instituição de ensino que a criou. Em uma referida data a fundação
recebe os recursos da instituição, noutra data próxima, compra imóveis e transfere os
recursos para as empresas que venderam os imóveis.
Logo após a Fundação vende os referidos imóveis para a Instituição de Ensino
que a criou, por valores muito maiores do que os da compra anterior.
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Dessa forma, em uma análise aos registros imobiliários e as características da
movimentação financeira, verifica-se que essa negociação foi utilizada como artifício
para desvio de recursos públicos recebidos pela Instituição de Ensino.
2.1.1. Compra de Imóveis Com Dinheiro Em Espécie Originado Por Tráfico
Internacional de Drogas Por Meio de Fraude Cambial
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Aqui os meios de atividades econômicas utilizadas foram: o Setor imobiliário e
Escritórios de advocacia.
Neste caso temos um estrangeiro que é preso ao tentar comprar um imóvel avaliado
em USD 350.000, sendo feito o pagamento à vista em espécie. Na realidade esse indivíduo
é um traficante de drogas que pertencia a uma organização criminosa que foi extinta, e
que esse dinheiro seria oriundo do narcotráfico.
O plano era que esse valor em dinheiro deveria ser investido urgente em outros
países para dar uma aparência de lícito. Ou seja, o dinheiro estrangeiro sai para o Brasil
transportado num barco camuflado de peixes. Havendo muitos envolvidos como cumplices
recebendo cada qual sua comissão para que esse transporte fosse feito com sucesso, até
chegar ilegalmente ao Brasil.
Chegando ao Brasil, onde é feita uma solicitação de transferência internacional de
uma conta de banco estrangeiro para uma conta de agência bancária brasileira, essa
transferência é devidamente comunicada ao Banco Central do Brasil, (de forma fictícia),
sendo estornada. Assim o receptador que está com o dinheiro, deposita-o em contas
bancárias, e justifica a licitude do dinheiro (alto valor) através da transferência realizada
anteriormente, inclusive registra pelo Banco Central (ato fictício).
Assim, o traficante consegue legalizar o dinheiro por meio deste esquema, onde ele
é aplicado em compras de bens imóveis que são devidamente registrados em nome de
brasileiros envolvidos, utilizando-se para estas negociações, escritórios de advocacias.
Os casos acima relatados trazem exemplos de operações imobiliárias, envolvendo o
Cartório de Tabelionato de Notas e Registro de Imóveis, onde são realizados as Vendas e
os Registros dos bens imóveis, mostrando assim a relação dos Notários e Registradores
com esses tipos de operações e a importância de serem colaboradores no combate ao
crime de lavagem de capitais.
2.2.1 Terrorismo: conceito e definição - (Lei 13.260/16)

O terrorismo é um fenômeno que já vem acontecendo ao longo dos anos, nele é
utilizada a imposição do medo para se atingir um propósito. Podemos afirmar que o
terrorismo é a forma de estratégia empregada por indivíduos com objetivos de cunho
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econômico, ideológico, político e/ou religioso, que através de atos violentos, aterrorizam
a população (SOUZA; MORAES, 2014, p. 15). Nesse sentido, a humanidade conta como
ações brutais, sendo assassinatos, explosões e torturas físicas, e outros, praticados em
nome de uma causa, representando um flagelo assolando toda a sociedade.
A origem etimológica, anterior ao vocábulo “terrorismo”, surgia primeiramente o
vocábulo “terror”, que provém do francês terreur, derivando do latim terrere, e que significa
assustar (NETO, 2008, p. 16).
De acordo com o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa, terrorismo pode ser
compreendido como “modo de coagir, ameaçar ou influenciar outras pessoas, ou de
impor-lhes a vontade pelo uso sistemático do terror” (FERREIRA, 2010, p. 2032).
Para Gonçalves e Reis (2017, p. 15), o terrorismo é considerado “um método de ação,
uma tática ou um estratagema planejado e perpetrado por organizações estruturadas ou
por elementos simpáticos à causa e guiados ideologicamente, com o efetivo uso ou a
ameaça de uso da violência contra pessoas e bens, em suas maiorias civis, no sentido de
coagir sociedades e Estados a cederem a determinados objetivos políticos (ideológicos,
religiosos, sociais, corporativos, entre outros)”.
O Terrorismo é um fenômeno que, após os atentados de 11 de
setembro de 2001, atraiu a atenção mundial, fazendo com que
aumentasse o esforço teórico e político para o tratamento
internacional do terrorismo. Nesse sentido, cresceu o interesse
mundial em regulamentar e reforçar as medidas de prevenção. Ainda
não há uma definição exata para o conceito de terrorismo, apesar de
inúmeras convenções realizadas acerca do tema. Porém, podem
defini-lo de acordo com o Estado ou Instituição Internacional. Brasil
(BRANT, 2003, p. 15).
No Brasil, é definido legalmente através da Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016,
que trata em seu artigo 2° o terrorismo como “prática por um ou mais indivíduos dos atos
previstos neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor,
etnia e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou
generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade
pública”. De acordo com o § 1° seriam considerados atos de terrorismo:
I - Usar ou ameaçar usar, transportar, guardar, portar ou trazer
consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos,
químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar danos ou
promover destruição em massa;
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IV - sabotar o funcionamento ou apoderar-se, com violência, grave
ameaça a pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do
controle total ou parcial, ainda que de modo temporário, de meio de
comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações
ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas,
estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem
serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão
de energia, instalações militares, instalações de exploração, refino e
processamento de petróleo e gás e instituições bancárias e sua rede
de atendimento;
V - Atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. Lei 13.260,
de 16 de março de 2016 (Brasil, 2016).
Conforme informações extraídas do artigo publicado por Manuel Bermejo Fletes
sobre o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro, entende que:
O financiamento do terrorismo tem como objetivo fornecer fundos
para atividades terroristas. Essa arrecadação de capital pode
acontecer de diversas formas, entre elas fontes lícitas, tais como
doações pessoais e lucros de empresas e organizações de caridade.
Também é proveniente de fontes criminosas, como o tráfico de
drogas, o contrabando de armas, bens e serviços tomados
indevidamente à base da força, fraude, sequestro e extorsão.
A luta contra o financiamento do terrorismo está intimamente
ligada com o combate à lavagem de dinheiro já que as técnicas
utilizadas para lavar o dinheiro são essencialmente as mesmas
utilizadas para ocultar a origem e o destino final do financiamento
terrorista. O objetivo é que as fontes continuem a enviar dinheiro
sem serem identificadas.
Portanto, estando à lavagem de dinheiro ligada tecnicamente ao financiamento do
terrorismo, compreendemos o motivo pelo qual foram estabelecidas normas para tratá-las
em conjunto, através do Provimento 88/2019 do CNJ, indicando os Notários e
Registradores, profissionais de serventias extrajudiciais para colaboração ao combate
destes crimes.
2.2.2. O COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras

No Brasil o órgão competente para tratamento de informações relevantes à
prevenção e fiscalização dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo
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é a UIF – Unidade de Inteligência Financeira, que é o antigo COAF – Conselho de Controle
de Atividades Financeiras. Em 2019, a medida provisória n° 893 transferiu o COAF para o
BC - Banco Central, que após a mudança administrativa o conselho passou a chamar-se
UIF – Unidade de Inteligência Financeira.
O COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras foi criado pelo artigo 14
da Lei 9.613/98 com a finalidade de prevenir e combater a lavagem de dinheiro, podendo,
para tanto, receber e examinar comunicações expedidas por instituições financeiras e
outras empresas e profissionais sobre os quais pesem o dever de colaboração, com o fim
de identificar as ocorrências as ocorrências suspeitas de atividades de lavagem de dinheiro
e financiamento do terrorismo.
No âmbito do Ministério da Economia, nos termos do artigo 14 da Lei 9.613/98
(Lavagem de Dinheiro), o COAF (que em razão da medida provisória 893/2019, atualmente
atua por UIF - Unidade de Inteligência Financeira) criado com a finalidade de disciplinar,
aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de
atividades ilícitas que são previstas na referida lei. Nestes termos, em conformidade com
os §§ 2° e 3 ° do artigo 14 desta lei:
§ 2º O COAF deverá, ainda, coordenar e propor mecanismos de
cooperação e de troca de informações que viabilizem ações rápidas
e eficientes no combate à ocultação ou dissimulação de bens, direitos
e valores.
§ 3o O COAF poderá requerer aos órgãos da Administração Pública
as informações cadastrais bancárias e financeiras de pessoas
envolvidas em atividades suspeitas. Lei 9.613, de 03 de março de
1998 (Brasil, 1998).

A UIF - Unidade de Inteligência Financeira do Brasil, antigo Conselho Nacional de
Atividades Financeiras – COAF é composto pelos seguintes representantes: do Banco
Central do Brasil - BCB, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, da Superintendência
de Seguros Privados - SUSEP, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da
Receita Federal do Brasil (RFB), da Agência Brasileira de Inteligência - Abin, do
Departamento de Polícia Federal - DPF, do Ministérios das Relações Exteriores -MRE, da
Controladoria Geral da União - CGU, do Ministério da Previdência Social -MPS e do
Ministério da Justiça através do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação
Jurídica Internacional - DRCI.
As resoluções expedidas pelo COAF e demais órgãos reguladores tiveram como
objetivo, obrigar as diversas instituições a adotarem uma série de medidas na prevenção e
combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, dentre elas a criação do
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Provimento 88/2019 pelo CNJ – Conselho Nacional de Justiça, o qual será apresentado no
tópico seguinte, indicando as serventias extrajudiciais do país, para o auxílio das
informações das pessoas envolvidas em atividades suspeitas.
Cabe ao COAF, ainda, coordenar e propor mecanismos de cooperação e de troca de
informações que viabilizem ações rápidas e eficientes no combate à suspeitas de práticas
dos crimes supracitados às autoridades competentes para a persecução criminal.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

2.2.3. Provimento 88/2019 do CNJ - Conselho Nacional de Justiça
O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em oito (8) de outubro de 2019 publicou a
criação do Provimento 88 que dispõe sobre as medidas e procedimentos e institui os
Notários e Registradores com mecanismos de controle para atuarem no combate aos
crimes de lavagem de dinheiro previsto na Lei 9.613/98 e do financiamento do terrorismo
previsto na Lei 13.260/16. O Provimento entrou em vigor no dia 03/02/2020.
A Resolução n° 31 do COAF - Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e o
Provimento 88/2019 do CNJ regulamentam os artigos 9° e 10 da referida Lei 9.613/98,
inclusive quando relacionadas ao patrocínio de atividades terroristas.
Em conformidade com o artigo 9° da Lei 9.613/98:
“sujeitam-se às obrigações relativas ao dever de colaboração as
pessoas físicas ou jurídicas que prestem, mesmo que eventualmente,
atividades como serviços de assessoria, consultoria, aconselhamento
em operações como compra e venda de imóveis, estabelecimentos
comerciais ou industriais ou participações societárias de qualquer
natureza de gestão de fundos, valores mobiliários ou outros. Como
se vê, estas são atividades típicas do notário que, portanto, qualificase como “sujeito obrigado”.”.
De acordo com o Provimento 88/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, em
seu artigo 2°, a fiscalização será feita pelos seguintes “agentes colaboradores de
fiscalização” (denominação dada por Blasco, Tabelião de Notas de São Paulo, pag. 24):

I - Tabeliães de notas;
II - Tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos;
III - Tabeliães de protesto de títulos;

IV - Oficiais de registro de imóveis;
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V - Oficiais de registro de títulos e documentos e civis de pessoas
jurídicas; § 1º Ficam sujeitos a este Provimento os titulares,
interventores e interinos dos serviços notariais e registrais.
§ 2º Para os fins deste Provimento, qualquer referência aos notários
e registradores considera-se estendida às autoridades consulares
com atribuição notarial e registral. (Provimento 88 do CNJ, de 8 de
outubro de 2019).
E ainda em observância as espécies de registros públicos que estão previstas na Lei
8.935 de 18 de novembro de 1994, não são considerados como agentes de fiscalização: o
Registrador das Pessoas Naturais e o Registrador de Distribuição. Tendo em vista que “os
Registradores de Pessoas Naturais tem função de anotar, centralizar informações de
nascimento, casamento e óbito, o que não tem repercussão patrimonial direta, exceto na
hipótese de acumulação legal de um serviço notarial ao de registrador civil”. (BLASCO,
2019, p. 25).
Já os registradores de Distribuição, “teriam a função de distribuir serviço, função
esta que a programação de softwares já absorveu, há algumas décadas (não havendo
registradores de distribuição na maior parte dos Estados do País)”. (BLASCO, 2019, p. 25).
Conforme informações extraídas do artigo publicado por Yara Costa Torquato e
Letícia A. Faria sobre a atuação dos notários e registradores como agentes colaboradores
na prevenção aos crimes de PLD/FT, a criação do Provimento 88/2019 do CNJ – Conselho
Nacional de Justiça.
Objetiva claramente a articulação das instituições no combate à
criminalidade, a partir da valorização do conhecimento jurídico e
prático do registrador e tabelião, tendo em vista que diversas
operações comumente utilizadas para dar aparência de legalidade a
recursos obtidos com a prática de infrações penais pelas serventias
extrajudiciais.
A inclusão de novos profissionais como os notários e registradores no grupo de
pessoas obrigadas a comunicar determinadas operações de seus clientes à UIF- Unidade
de Inteligência Financeira (antigo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras)
tem como o objetivo principal aumentar a fiscalização para que os indivíduos envolvidos
em esquemas criminosos não encontrem possibilidades de movimentar o dinheiro
adquirido de forma ilegal.

Dessa forma, de acordo com o Provimento 88/19 – CNJ, os notários e registradores
analisarão mais detalhadamente as ocorrências que se acharem suspeitas, e que estas
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deverão ser comunicadas ao órgão de prevenção competente o qual irá reavaliar de forma
mais aprofundada. Ou seja, o provimento tem a função primordial de fazer com que os
notários e registradores enviem essas comunicações, a qual será mais bem definida logo
abaixo, para que sejam avaliadas por agentes especializados e tomadas às medidas
necessárias.
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3
Os notários e Registradores Como Agentes Colaboradores de FiscalizaçãoFunção Notarial e Registral
Os principais regimes jurídicos da atividade Notarial e Registral são a Constituição
Federal de 1988, o Código Civil de 2002, o Código de Processo Civil de 2015, a Lei
6.015/1973 – Lei de Registros Públicos, a Lei 8.935/1994 – Lei dos notários e registradores,
as Resoluções do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e os Códigos de Normas da
Corregedoria Geral da Justiça de cada Estado.
A Constituição Federal de 1988 nos traz como natureza jurídica das serventias
extrajudiciais: são delegatários do Poder Público Estadual, vinculados e subordinados ao
controle do Poder Judiciário, ainda que exercendo a atividade em caráter privado.
Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter
privado, por delegação do Poder Público.
§ 1º Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e
criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e
definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário.
(Constituição Federal, 05 de outubro de 1988).
A estrutura das serventias extrajudiciais no Brasil nos termos da do artigo 5°da Lei
8.935/94 é composta por:
Art. 5º Os titulares de serviços notariais e de registro são os:
I - Tabeliães de notas;
II - Tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos;
III - tabeliães de protesto de títulos;
IV - Oficiais de registro de imóveis;
V - Oficiais de registro de títulos e documentos e civis das pessoas
jurídicas;
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VI - Oficiais de registro civis das pessoas naturais e de interdições e
tutelas;
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VII - oficiais de registro de distribuição.
Considerando que, dentre estes, conforme determina o artigo 2° do Provimento
88/2019 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ realizarão as fiscalizações em contribuição
ao combate dos crimes de lavagem de capitais e financiamento do terrorismo, os seguintes
profissionais:
I - Tabeliães de notas;
II - Tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos;
III - Tabeliães de protesto de títulos;
IV - Oficiais de registro de imóveis;
V - Oficiais de registro de títulos e documentos e civis de pessoas
jurídicas; § 1º Ficam sujeitos a este Provimento os titulares,
interventores e interinos dos serviços notariais e registrais.
§ 2º Para os fins deste Provimento, qualquer referência aos notários
e registradores considera-se estendida às autoridades consulares
com atribuição notarial e registral. (Provimento 88 do CNJ, de 8 de
outubro de 2019).
O Notário visa garantir a autenticidade, a publicidade e a segurança jurídica dos atos
que lhes são apresentados, colaborando assim com o desafogamento do poder judiciário
a fim de restabelecer a ordem jurídica do Brasil.
Em conformidade com o artigo 6° e 7° da Lei 8.935/94, é atribuição dos notários:
Art. 6º Aos notários compete:
I - Formalizar juridicamente a vontade das partes;
II - Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou
queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou
redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e
expedindo cópias fidedignas de seu conteúdo;
III - autenticar fatos.
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Art. 7º Aos tabeliães de notas compete com exclusividade:
I - Lavrar escrituras e procurações, públicas;
II - Lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados;
III - lavrar atas notariais;
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IV - Reconhecer firmas;
V - Autenticar cópias. (Lei 8.935 de 18 de novembro de 1994).
Na mesma linha, em conformidade com o artigo 12 e 13 da Lei 8.935/94, é atribuição
dos registradores:
Art. 12. Aos oficiais de registro de imóveis, de títulos, documentos e
civis das pessoas jurídicas, civis das pessoas naturais e de interdições
e tutelas compete a prática dos atos relacionados na legislação
pertinente aos registros públicos, de que são incumbidos,
independentemente de prévia distribuição, mas sujeitos os oficiais de
registro de imóveis e civis das pessoas naturais às normas que
definirem as circunscrições geográficas.
Art. 13. Aos oficiais de registro de
privativamente:

distribuição compete

I - Quando previamente exigida, proceder à distribuição equitativa
pelos serviços da mesma natureza, registrando os atos praticados;
em caso contrário, registrar as comunicações recebidas dos órgãos e
serviços competentes;
II - Efetuar as averbações e os cancelamentos de sua competência;
III - expedir certidões de atos e documentos que constem de seus
registros e papéis. (Lei 8.935 de 18 de novembro de 1994).
A Lei 8.935/1994 conceitua a atividade Notarial e Registral como:
Art. 1º Serviços notariais e de registro são os de organização técnica
e administrativa destinados a garantir a publicidade, autenticidade,
segurança e eficácia dos atos jurídicos.
2° Vetado.
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Art. 3º Notário, ou tabelião, e oficial de registro, ou registrador, são
profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem é delegado o
exercício da atividade notarial e de registro.
São os princípios da Lei 8.935/1994, a publicidade, a autenticidade, a segurança e a
eficácia: a publicidade que importa na divulgação pública dos atos lavrados em tabelionato
ou levados a registro, para que estes produzam efeitos erga omnes e perante terceiros,
sendo os arquivos cartoriais públicos e acessíveis a qualquer interessado (Artigo 16, Lei
6.015/1973).
Com a autenticidade, o ato notarial ou de registro considera-se autêntico porque
provém de uma autoridade delegada pelo Estado, titular de fé pública, gerando uma
presunção juris tantum de verdade, a partir da prévia análise do cumprimento regular dos
critérios formais dos atos submetidos à formalização notarial ou de registro;
Quando se fala em segurança, o controle da legalidade e da fidelidade dos dados
lavrados ou registrados visam reduzir, ao máximo, os riscos jurídicos dos negócios
privados, significando também a adoção de mecanismos de conservação desses dados,
como registro histórico imprescritível (Artigo 24, Lei 6015/73).
Já na Eficácia, os atos privados dependentes de forma notarial ou de registro público
somente adquirem eficácia jurídica para a produção dos efeitos legais e validade perante
terceiros, depois de realizados os assentamentos respectivos, atribuindo presunção de
certeza e de boa-fé desses atos.
3.2. Notários e Registradores na Prevenção da Lavagem de Capitais e Financiamento
do Terrorismo
Sobre notários e registradores frente as serventias extrajudiciais, segundo Yara Costa
Torquato e Letícia A. Faria, em seu artigo Atuação dos notários e registradores como
agentes colaboradores na prevenção aos crimes de PLD/FT, disciplinam que:
Há claro conhecimento do papel desempenhado pelas serventias
extrajudiciais como centros capacitados e qualificados na prestação
do serviço público de suma importância para a prevenção de litígios
e para o desafogo do Poder Judiciário e, agora também, para a
colaboração com o Poder Público no combate a crimes que lesam
substancialmente toda a sociedade. Há que se lembrar que essa
colaboração não é remunerada e depende exclusivamente da
estrutura das serventias extrajudiciais.
No que se refere ao objeto da fiscalização, pode-se dizer que são operações ou
propostas de operações. Termos esses que são retirados tanto de normas internacionais,
652

www.conteudojuridico.com.br

como também da Lei nº 6913/1998. É importante frisar que, o objetivo das normas é que
elas vêm a se moldar as situações de fato e aos envolvidos, sendo esses dos mais variados
ramos e aos quais a norma venha a se aplicar.
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Uma vez que a atuação do notário e do registrador se limita ao sentido jurídico
formal, por “operações” e para o fim de incidência do Provimento, deve-se entender “atos
e negócios jurídicos”. Conforme ressalvado no decorrer do Provimento e demonstrado
abaixo, o notário e registrador se restringirão à análise dos atos e negócios jurídicos que
praticam ou em que intervém. Elementos econômicos que não possam ser captados pela
via da formalização jurídica ordinária de atos jurídicos (como o efetivo valor praticado pelas
partes, que poderiam, em tese, declarar quantia falsa) não serão diretamente analisados.
A definição de “proposta de operações”, de modo similar, deve ser lida como de
“proposta de formalização do ato ou negócio jurídico”. Embora se possa cogitar em maior
elastério, é difícil não se traçar analogia com a “proposta” de que versa o Código Civil nos
artigos 426 a 434. Nestes, a proposta é o ato unilateral que visa à constituição do contrato
e dirige-se ao outro polo contratual.
Em relação aos atos jurídicos notariais, como visto, o Provimento é expresso, nos
artigos 9, 13 e 33, ao demonstrar que apenas os protocolares são objeto de fiscalização.
Isto, porque apenas nele há criação de atos ou negócios jurídicos. Os atos não protocolares
(como a autenticação de cópias e o reconhecimento de firma) não são aptos, por si, a
criarem negócios jurídicos e, por isso, as etapas para confecção deles são simples e
efêmeras, não permitindo a compreensão do negócio ou ato jurídico que enseja a
necessidade da atuação notarial, nem tendo o notário acesso analítico efetivo aos
documentos de suporte ao instrumento cujas firmas devam ser reconhecidas.
3.2.3. Comunicações à UIF e Elementos de Análise pelo notário e pelo Registrador

O art. 6 do Provimento nº 88/2019, no que tange ao dever de comunicação, aduz
que: “Art. 6° Os notários e registradores comunicarão à Unidade de Inteligência Financeira
– UIF, por intermédio do Sistema de Controle de Atividades Financeiras – Siscoaf, quaisquer
operações que, por seus elementos objetivos e subjetivos, possam ser consideradas
suspeitas de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo”.
Nesse sentido, basicamente podem-se dizer que as comunicações se dividem em
duas espécies: as comunicações automáticas e as comunicações de operações
suspeitas. As primeiras estão previstas nos artigos 23, 25, 27 e 36 do citado provimento,
vejamos:

Art. 23. O tabelião de protesto de títulos e outros documentos de
dívida, ou seu oficial de cumprimento, comunicará obrigatoriamente
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à Unidade de Inteligência Financeira – UIF, independentemente de
análise ou de qualquer outra consideração, a ocorrência das
seguintes situações:
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I - Qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de
valor em espécie, igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
equivalente em outra moeda, desde que perante o tabelião;
II - Qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de
valor, por meio de título de crédito emitido ao portador, igual ou
superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), desde que perante o
tabelião.
Art. 25. O oficial de registro de imóveis, ou seu oficial de
cumprimento, comunicará obrigatoriamente à Unidade de
Inteligência Financeira – UIF, independentemente de análise ou de
qualquer outra consideração, a ocorrência das seguintes situações:

I - Registro de transmissões sucessivas do mesmo bem, em período
não superior a 6 (seis) meses, se a diferença entre os valores
declarados for superior a 50%;
II - Registro de título no qual constem diferenças entre o valor da
avaliação fiscal do bem e o valor declarado, ou entre o valor
patrimonial e o valor declarado (superior ou inferior), superiores a
100%;
III - registro de documento ou título em que conste declaração das
partes de que foi realizado pagamento em espécie ou título de
crédito ao portador de valores igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta
mil reais).
Art. 27. O oficial de registro de títulos e documentos e civis das
pessoas jurídicas, ou seu oficial de cumprimento, comunicará
obrigatoriamente à Unidade de Inteligência Financeira – UIF,
independentemente de análise ou de qualquer outra consideração,
as operações que envolvam o pagamento ou recebimento de valor
igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou equivalente
em outra moeda, inclusive quando se relacionar à compra ou venda
de bens móveis e imóveis.
Art. 36 As operações e propostas de operações nas situações listadas
a seguir devem ser comunicadas pelos notários à Unidade de
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Inteligência Financeira – UIF, independentemente de análise ou de
qualquer outra consideração:
I - Qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de
valor em espécie igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou
equivalente em outra moeda, em espécie, inclusive a compra ou
venda de bens móveis ou imóveis;
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II - Qualquer operação que envolva o pagamento ou recebimento de
valor igual ou superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), por meio de
título de crédito emitido ao portador, inclusive a compra ou venda
de bens móveis ou imóveis;
III - qualquer das hipóteses previstas em resolução da Unidade de
Inteligência Financeira – UIF que disponha sobre procedimentos a
serem observados pelas pessoas físicas e jurídicas por ela reguladas
relativamente a operações ou propostas de operações ligadas ao
terrorismo ou seu financiamento;
IV - Qualquer operação ou conjunto de operações relativas a bens
móveis de luxo ou alto valor, assim considerados os de valor igual ou
superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), ou equivalente em
outra moeda;
V - Todas as situações listadas no art. 25 do presente Provimento,
quando realizadas por escritura pública; e
VI - Outras situações designadas em instruções complementares a
este Provimento.
No que se refere as atividades notarial e de registro, existe a obrigatoriedade de
comunicação de determinados atos, como podemos verificar à cima, essa comunicação
precisa ser feita a diferentes órgãos públicos do nosso dia a dia. Em suma, de acordo com
a legislação pátria, todas as entidades estão e são obrigadas a fornecer dados e estabelecer
comunicação de operações ao sistema do COAF.
De acordo com os arts. 13 e 37 do provimento, notários e registradores estão
obrigados por cinco anos, a manter o registro eletrônico relativos aos atos notoriais
protocolares e registrais, que deverá conter os seguintes dados tidos como essenciais,
vejamos:
a) Identificação do cliente;
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b) Descrição pormenorizada da operação;
c) Valor da avaliação para fins de incidência tributária;
d) Data da operação;
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e) Valor da operação o qual fora declarado;
f) Forma declarada de pagamento declarada pelas partes;
g) O meio de pagamento declarado pelas partes;
h) E outras informações que o notário e o registrador entender que são pertinentes
em vista de outros documentos disponíveis.
Os dados tidos como essenciais não serão extraídos de elementos que sejam
considerados suspeitos, mas de todos os atos notariais e registrais. Ademais, é importante
ressaltar que tanto notários quanto registradores não enviarão de forma automática as
cópias de forma integral sejam elas, atos lavrados ou registrados. Esse envio será feito
apenas quando lhe forem solicitados, tanto pela UIF quanto por outros órgãos públicos
que estejam habilitados.
As comunicações por lei devem mantidas em sigilo absoluto; ou seja, o notário e o
registrador são expressamente proibidos de avisarem a qualquer parte ou terceiros das
comunicações que fizerem ou deixarem de fazer. Apenas o CNJ, por meio da forma
regulamentada, poderá ter acesso ao fato das comunicações realizadas.
Os notários e registradores têm o dever de prestar informação clara e de assessorar
juridicamente qualquer usuário que se lhe apresente. Nesse sentido, é esperado que os
notários e registradores alertem seus clientes de que, a partir de fevereiro de 2020, serão
agentes colaboradores da fiscalização de prevenção de lavagem de dinheiro e
financiamento do terrorismo.
Por outro giro, como dito, o artigo 18 veda taxativamente que notários e
registradores informem quaisquer pessoas, em especial as próprias partes, sobre eventual
comunicação à UIF de um ato específico
4 Conclusão
O presente trabalho buscou analisar a importante contribuição que tem a atividade
de notários e registradores que fazem parte do sistema nacional de prevenção e combate
aos crimes de lavagem de capitais.
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Assim, destacamos o quão imprescindível é colaboração que os responsáveis pelas
serventias extrajudiciais, ramo esse de substancial importância, possuem no que tange a
prevenção e repressão dos crimes supracitados.
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Levando em consideração o fato de notários e registradores, são particulares com
alto índice de colaboração para com o Estado, e contam com conhecimento teórico e
prático para auxiliar no propósito específico desta norma, é de grande relevância destacar
que o referido provimento não se aplica somente aos notários e registradores, mas
também aos interinos e interventores, que atuam com os mesmos assumindo
responsabilidades nas serventias dando prosseguimento ao cumprimento dessa norma.
Faz-se necessário dizer que, assim como todos, em especial os usuários das
serventias extrajudiciais, tenham conhecimento de que medidas vêm sendo tomadas e que
cada vez mais órgãos estão sendo cobrados para fazerem parte dessa prevenção de crimes
de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Dessa forma, a presente pesquisa teve a finalidade de elencar o objetivo do
Provimento 88/19 do CNJ – Conselho Nacional de Justiça, bem como abordar a função dos
notários e registradores em relação à contribuição com o Estado e a Federação no que diz
respeito aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, elencando
assuntos como: quais são os elementos, o objeto e qual o alcance dessa fiscalização? Quais
as pessoas a serem fiscalizadas. Como serão realizadas as comunicações e quais os dados
que serão fornecidos para a UIF – Unidade de Inteligência Financeira.
Diante do exposto, verifica-se que diante do sistema vigente de combate à lavagem
de dinheiro, caso houvesse uma colaboração sistêmica e organizada, e institucionalizada
dos notários e registradores que atuam em todo o país.
As conexões entre órgãos de controle e repressão à lavagem de dinheiro com as
instituições notariais e de registro traz ganhos significativos para a efetividade do combate
as atividades ilícitas e traz maior transparência para os atos notariais e de registro, com
reflexos no âmbito social e econômica, tendo como maior beneficiário toda a sociedade.
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A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL DE 18 PARA 16 ANOS E SUA REPERCUSSÃO E
INFLUENCIA NO ÂMBITO SOCIAL DAS RELAÇÕES JURÍDICAS
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RESUMO: A redução da maioridade penal sempre foi um assunto de grande controvérsia
para o mundo jurídico, pois muito tem se discutido sobre as consequências que a redução
poderia causar na vida dos jovens infratores, principalmente no que diz respeito aos
direitos e garantias estabelecidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Esse
assunto busca ressaltar os impactos que o advento de uma nova lei poderia causar aos
direitos do menor, cuja redução da maioridade dos 18 para os 16 anos conferiria
responsabilidade aos fatos a ele imputados, nesse entendimento ao completar os 16 anos
o jovem seria capaz (para fins civis e criminais) de se responsabilizar criminalmente
conferindo a ele uma pena que o igualaria aos demais detentos de tenra idade. Embora
muitos juristas vejam essas mudanças como necessárias, existem aqueles que apresentam
entendimento diferenciado ao compreender que as eventuais mudanças na lei penal
suprimiriam um direito que o estatuto há muito tempo tem lutado, ainda mais no que se
diz respeito a aplicação das medidas socioeducativas que se diferenciam da aplicação de
pena para fins penais.
PALAVRAS-CHAVE: Maioridade. Adolescente. Criança. ECA.
ABSTRACT: Reducing the age of criminal responsibility has always been a matter of great
controversy in the legal world, as there has been much debate about the consequences
that the reduction could cause in the lives of young offenders, especially with regard to the
rights and guarantees established by the Child Statute and Adolescents (ECA). This subject
seeks to highlight the impacts that the advent of a new law could have on the rights of
minors, whose reduction of the age of 18 to 16 years would make the facts attributed to
them responsible, in this understanding, upon completing 16 years, the young person
would be able to (for civil and criminal purposes) to be criminally responsible by conferring
on him a penalty that would equal him to other detainees of an early age. Although many
jurists see these changes as necessary, there are those who have a different understanding
when they understand that any changes in criminal law would suppress a right that the
statute has been fighting for a long time, especially with regard to the application of socioeducational measures. Differ from the application of punishment for criminal purposes.
KEYWORDS: Adulthood. Adolescent. Kid. ECA.
INTRODUÇÃO
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O direito Penal encontra-se em constante evolução, a cada dia e a cada semana
surgem novos questionamentos que nos fazem refletir acerca de fatos nunca vistos antes
pelo legislador, e foi por meio desses inúmeros avanços que se viu a necessidade da criação
de novas leis capazes de corresponder as atuais expectativas visando modernizações nos
textos legais.
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Contudo, apesar de sua importância, não podemos negar os novos problemas
relacionados ao estudo do direito penal, e dentre eles o estudo de viabilidade quanto a
redução da maioridade penal, trazendo a tona a divergência de posicionamentos
apresentados por doutrinadores e especialistas favoráveis ou não quanto a aplicabilidade
do projeto em fase de aprovação.
O estudo do tema sobre a “redução da maioridade penal” se faz necessária devido
a importância de inúmeros questionamentos trazidos acerca da sua matéria,
principalmente no que diz respeito as repercussões sociais que envolvem a pauta jurídica,
pois não se trata apenas do mero direito a liberdade, e sim, um assunto que envolve as
condutas praticadas por um adolescente em plena fase de desenvolvimento.
De inúmeros apontamentos sobre o tema, o artigo focará o seu trabalho na
compreensão do projeto de lei que envolve a redução da maioridade, ressaltando que
havendo a aplicação da lei penal sobre as condutas praticadas pelo jovem infrator, teremos
o eventual afastamento da proteção conferida pelo ECA, fato este que resultará em uma
possível retirada das medidas socioeducativas, para em seu lugar fixar pena prevista no
tipo penal imputado.
Com bases nessas justificativas, será valido destacar a linha tênue entre o ECA e o
Código Penal, visando a compreensão dos limites de aplicabilidade de seus dispositivos
conforme cada caso em concreto.

1. OBSERVAÇÕES INICIAIS
A redução da maioridade penal é um tema delicado para ser discutido, por não
apenas tratar da mera aplicabilidade da lei penal, e sim, na tomada de decisões na vida do
menor infrator. Muito se sabe da importância atribuída ao ECA na proteção e promoção
aos direitos da criança e do adolescente.
Neste último caso, em relação aos atos infracionais praticados, a justiça atribui ao
mesmo a aplicação de medida socioeducativa com o fim de apaziguar, solucionar e
conscientizar o adolescente da conduta proibida que veio a praticar. Contudo, muito tem
se preocupado com a elaboração do projeto de lei em questão, pois, no caso de eventual
aprovação, muitos dos direitos conferidos ao adolescente pelo estatuto poderiam vir a
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passar por mudanças significativas a ponto de reger-se pelas novas regras estabelecidas
pela lei penal (HENRIQUE, 2004, P. 12).
Acerca desses questionamentos que o artigo se aterá, com o fim de propiciar
melhores entendimentos acerca da temática escolhida para ser trabalhada.
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2. A CRIANÇA E O ADOLESCENTE
Antes de tudo, é preciso primeiramente entender o conceito e a designação
conferida a classificação de criança e adolescente pelo ECA. O Artigo 2° da lei 8069/1990
preceitua a criança como sujeito de direitos no momento do seu nascimento até os 12
anos de idade incompletos, mais a frente temos o adolescente, visto pela lei como uma
fase da vida que se inicia a partir dos 12 anos e vai até os 18 anos incompletos. Essa
classificação se fez necessária na definição de quais sujeitos seriam asseguradas pela
proteção da referida lei (LIBERATI, 2021. P. 32).
Em consequência disso, o Estatuto é baseado no princípio da proteção integral, ou
seja, o aludido princípio decorreu com o advento do ECA a qual estabelece que a lei
protegerá toda criança e todo adolescente independentemente de sua condição social,
não fazendo, portanto, acepções que as diferenciassem de suas condições financeiras. Este
princípio se faz necessário, tendo em vista que no passado as lutas pelos direitos dos
menores baseavam-se no critério da não integralidade, onde estabelecia que apenas as
crianças e adolescente em situação de vulnerabilidade seriam beneficiados pela lei
(MINISTERIO DA SAÚDE, 2007. P. 03).
Essa exclusão no passado acarretava uma série de consequências negativas que
lavavam a diferenciação, exclusão e até mesmo arbitrariedade por parte do Estado quanto
a aplicação desses direitos.

Portanto, com o intuito de coibir as negligencias desses acontecimentos que surgiu
o ECA, que promoveu inúmeros avanços jurídicos e sociais na vida de crianças e
adolescentes como pessoa física em situação de desenvolvimento.
Acerca desse posicionamento, Furini destaca que:
É possível pensarmos o ser humano como pessoa em constante
processo de formação e aprendizagem. No entanto, são as faixas
etárias que envolvem crianças e adolescentes as que mais recebem
atenção como fases de formação para o convívio social. Ao ser
considerado adulto, o ser humano passa a compor um universo
simbólico no qual ele é considerado completo (FURINI, 2001. P. 93).
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Dessa forma, embora a criança e o adolescente se encontrem em fase de
desenvolvimento e formação, eles nada mais do que sujeitos socialmente ativos que se
encontram sempre se manifestando e posicionando diante de toda e qualquer ação que
lhe é dada, tendo, portanto, a necessidade de terem os direitos devidamente resguardados,
com a premissa de que futuramente se tornem sujeitos responsáveis e conscientes de suas
condutas perante a sociedade.
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3. O PAPEL DA FAMÍLIA
O artigo 227 da Constituição Federal reconhece a família como o primeiro núcleo
de contato, cujos pais ou responsáveis conferem proteção e afeto aos seus filhos de
maneira a educá-los e prepará-los para a sociedade. Dentre inúmeras situações de
vulnerabilidade, o que mais tem afetado as crianças e adolescentes nos últimos anos se
devem por conta da decorrência dos problemas familiares vivenciados e de suas
desestruturas internas, cuja a ausência dos pais resultam em problemas na formação dos
menores.
A doutrina moderna compreende a afetividade como o principal liame para uma
relação familiar saudável, onde o amor e o diálogo se tornam os principais pontos para o
desenvolvimento e aprimoramento dessas relações (JERSILD, 1971. P. 14).
Atualmente, o vínculo existente entre a criança e seus cuidadores não se resumem
apenas a ligação de sangue (biológica), como também se estende a todo o vínculo de afeto
existente entre as partes, seja eles por consanguinidade ou não, pois como muitos já devem
saber, o Direito de família entende que a adoção, além de ser considerada um mecanismo
de formação familiar, traz como um de seus fundamentos a ligação de amor e afeto que
existe entre pai e filho na formação deste novo núcleo.
Para o reconhecimento do vínculo conjugal e sua consequente materialização é
preciso que os pais ou responsáveis eduquem seus filhos de maneira a prepará-los para o
meio social, garantindo que o mesmo na condição de filho preste a devida obediência aos
seus pais e compreenda a importância dos ensinamentos que são passados. Com isso, a
criança passará a ter liberdade de se autoconhecer e entender o processo e os desafios
que os rodeiam em sua idade.
A oportunidade de acompanhar os passos de uma criança ou de um adolescente
tem sido um ponto decisivo para o crescimento do mesmo, ainda mais quando se tem pais
que possuem o cuidado em acompanhar diariamente seus passos vendo o seu progresso.
Segundo o entendimento de psicólogos e especialistas da área, a proteção e o amor que
os pais empregam aos seus filhos possibilitam a criação de um ambiente onde o menor
possa ter maiores liberdades para desenvolver seus processos criativos sem receios ou
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riscos para si, como perante aos demais participantes de sua convivência diária (OUTEIRAL,
2003).
Muitos dos limites que os pais estabelecem na educação dos filhos permitem o
domínio da agressividade natural, com a consequente obediência as suas ordens. Fatores
estes que favorecem o desenvolvimento da autoconfiança; o sentimento de ser amado e o
entendimento da existência dos valores morais e suas responsabilidades; aprender sobre
o dever e sua importância em cumprir as obrigações a eles impostas, como forma de
respeitar não apenas os mais velhos como também o próximo, dentre outros. Com esse
entendimento, a fase de crescimento e amadurecimento da criança e do adolescente e os
consequentes limites impostos pela educação auxiliam em seu processo de
desenvolvimento (BOLLE DE BAL, 2001).
A vulnerabilidade que muitas vezes existe no seio familiar ocorre sempre quando
não há o devido apoio dos pais, é muito comum encontramos diversas situações que
envolvam famílias desestruturadas, cujos pais enfrentam problemas diversos tais como a
dependência química, o alcoolismo, dentre outros. Essas situações são vistas como alguns
dos problemas enfrentados no mundo jurídico, uma vez que se encontre em famílias
desestruturadas, a criança e o adolescente ficam desamparadas e sem o devido auxilio e
proteção que merecem.
Com isso a Constituição Federal estabelece que o dever de criar, cuidar e prover o
sustento do menor provêm da família, o Estado só intervêm em último caso de forma
subsidiária (SLUZKI, 1997).
A partir do momento que os pais compreendem a real necessidade de sua
importância na vida dos filhos, isso permite maiores aberturas para identificar e
compreender suas responsabilidades na vida daqueles que o dependem (PEREIRA, 2009).

Todavia, a ausência desses limites tem sido cada vez mais frequentes na vida dos
jovens. Embora muitos compreendam a importância do uso do exercício da autoridade,
muitos estudos têm constatado situações que resultaram na dificuldade que crianças e
adolescentes encontraram na construção e desenvolvimento de vínculos afetivos.
Isto posto, cumpre destacar que cada família tem o seu próprio jeito de criar seus
filhos, e muito desse conhecimento decorre de aspectos sociais e culturais.
Ao garantir o respeito a cultura familiar dentro em cada contexto histórico e as
peculiaridades que existem dentro de cada núcleo, os pais tem a difícil tarefa de manter o
controle sobre seus filhos, buscando dentro dessa medida a flexibilidade na rigidez e no
ensinamento ao abrir e conceder espaço para que a criança e o adolescente também
participem do processo ao apresentarem suas opiniões. Contudo, quando isso não
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acontece se torna comum em razão dos não cuidados que os pais percam o poder de
autoridade sobre seus filhos, isso decorre em grande parte nos casos em que eles se
tornam indiferentes ao comportamento e aos sentimentos dos filhos, ou deixam de pensar
nos filhos para pensar apenas em si deixando-os de lado. Nessas situações se percebe que
muitos dos problemas comportamentais relacionados as crianças e aos adolescentes estão
mais ligados a questão da ausência dos pais do que ao excesso de supervisão e controle
dos mesmos, pois a ausência em si faz com que os filhos fiquem na solidão, sentimento
negativo este que pode desencadear uma série de fatores negativos não apenas para a
família, como também para o desenvolvimento familiar como um todo (OMER, 2002).
De outra forma, a rigidez na educação dos filhos também pode comprometer o
controle dos pais sobre seus filhos. O costume ‘do bater’ como forma de disciplinar e
educar faz parte de uma prática popular e cultural que tem sido estendida ao longo dos
últimos anos. Embora tais atos disciplinassem o comportamento dos filhos, muitos
especialistas não poderiam deixar de expressar que essa forma de educação era
extremamente violenta e incompatível com as leis de hoje (GUIMARÃES, 1998).
Com o resultado das grandes dificuldades vistas dentro do seio familiar e da árdua
tarefa de educar e ensinar as crianças e jovens para prepará-los para a sociedade, os filhos
também tiveram dificuldades na inserção da chamada “afiliação social”, ou seja, na
possibilidade da criança e do adolescente em relacionar e criar novos vínculos fora do
núcleo familiar (bairro, escola, dentre outros) (GUIMARÃES, 1998).
4. O PAPEL DA ESCOLA E SUA IMPORTÂNCIA
Além do importante papel da família, a escola é uma instituição que também exerce
forte influência no desenvolvimento do menor, é nesse ambiente de aprendizado que a
criança e o adolescente passam o maior tempo de suas vidas, sendo a escola a principal
mediadora da entrada dos mesmos a sociedade.
A escola, por meio de sua equipe de professores e pedagogos trabalham não apenas
na educação, como também no processo de humanização do aluno, pois é através desses
conceitos que o estudante poderá desenvolverá suas capacidades cognitivas ao
compreender a importância de seu papel na sociedade e da necessidade de inserir-se
dentro de um grupo social. É nesse contexto que o aluno deixa de ter apenas os pais como
sua única referência no aprendizado.
Esse entendimento é importante de ser ressaltado, pois a escola tem como papel
não apenas transmitir informações, como também formar cidadãos, ou seja, o ambiente
escolar não se limita apenas em avaliar os alunos quanto ao conhecimento e aprendizado
fornecidos, e sim o conhecimento que os levará a formação de seu autoretrato e firmação
na sociedade.
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A escola deve dispor de um ambiente que seja capaz de prover o aprendizado e o
desenvolvimento da capacidade criativa do aluno ao analisar sua socialização e seus
potenciais por meio de uma conduta ética de apoio e respeito (DABAS, 2005).
Por se tratar de uma instituição voltada para fins puramente educativos, a escola
exerce papel secundário, subsidiário e complementar no apoio à criança e ao adolescente.
Autoridade esta que é exercida conjuntamente com a família de forma legítima, dentro de
suas disposições, regulamentos e restrições (LÉVY, 2001).
No entanto, nem sempre as relações que existem entre educador e aluno acabam
sendo uma das mais fáceis, pois o jovem ao se encontrar em fase de desenvolvimento e
amadurecimento encontra muitas fragilidades quanto ao entendimento da importância de
se compreender a necessidade de regras e limites. E tudo isso deve construído e
desenvolvido dentro do tempo de cada um, hoje em dia é muito comum encontrar jovens
com alto sentimento de insegurança e não pertencimento a instituição por não se
encaixarem dentro das regras, e é por conta de situações como essa que a escola recebe
o papel de apoiar o aluno e guiá-lo nessa jornada (PEREIRA, 2009).
Embora muito se fale hoje em dia sobre a importância da implementação de
políticas públicas nas áreas de educação e cultura, muito ainda precisa ser feito, devido a
este problema o cenário educacional enfrenta grandes desarticulações com a falta de
programas e projetos pedagógicos eficientes e com poucos recursos orçamentários nas
instituições públicas. Nesse cenário, o setor educacional ao carecer de recursos depende
muitas vezes da desenvoltura do professor em não apenas ensinar e fornecer o conteúdo
aos seus alunos como também garantir que aquele aluno entenda a real importância e
necessidade da educação na sua vida (PEREIRA, 2009).
5. AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS

No que diz respeito as medidas sócio educativas utilizadas pelo Estado na repressão
dos atos infracionais praticados por crianças e adolescentes deixados à margem da
sociedade. O ECA (estatuto da criança e do adolescente) buscou trazer mecanismos que
não apenas repreendessem as condutas praticadas, como também conscientizassem o
infrator sobre a prejudicialidade de sua conduta (LÉVY, 2001).
No que diz respeito aos estudos das condutas praticadas pelo menor infrator, a
doutrina entente que o ato infracional apresentado pelo Estatuto é uma conduta
antijurídica praticada pela criança ou pelo adolescente. Portanto, ao analisar que o
cometimento de uma infração acarrete em sérios prejuízos para a vítima da conduta se faz
necessária a repressão do Estado na solução desses litígios. Com base nessas informações,
qual a real diferença que a doutrina e o estatuto conferem entre a infração apresentada no
ECA e o Crime de natureza penal?
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Para responder essa pergunta, o doutrinador André Estefam diz que o crime pode
ser entendido como toda conduta praticada por ação ou omissão, que embora prevista em
lei, tem que ser capaz de ofender um em jurídico penalmente relevante (ESTEFAM, 2012.p.
312).
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Sobre o conceito apresentado, somente se atribuiria a prática de crime conforme a
legislação penal, ao sujeito que fosse maior de 18 (dezoito) anos, por levar em cosideração
que o mesmo teria plenas condições de entender a conduta praticada. Diferentemente da
criança e do adolescente, que por serem menores de idade, não entendem a gravidade da
situação, sendo protegidos pela legislação especial que atribuem a sua conduta antijurídica
o termo “ato infracional”.
O estudo do presente artigo se debruça na compreensão dos atos infracionais e
suas medidas de coibição que segundo o estatuto são seis vão a elas:
A primeira medida é a “advertência” prevista no artigo 115 do Estatuto, de acordo
com o que o dispositivo preceitua a advertência se trata de uma admoestação verbal feita
em juízo, em outras palavras, a advertência é a medida mais branda que costuma ser feita
pelo juiz em frente ao infrator onde ele fala sobre os riscos e consequências negativas
sobre os atos praticados, alertando-o apenas a não fazer novamente (LÉVY, 2001).
Depois de realizada a advertência, o juiz redige um termo que posteriormente é
assinado pelas partes (LÉVY, 2001).
A segunda modalidade de medida socioeducativa prevista no Estatuto é a chamada
“obrigação de reparar o dano” que se encontra no artigo 116, sua conduta recai sobre
danos patrimoniais que muitas vezes foram subtraídos ou destruídos pelo infrator no
momento da prática do ato infracional. Na solução dos problemas ocasionados a vítima, a
autoridade judiciária atribui ao agente o dever de reparar os danos causados. (PEREIRA,
2009).
A terceira medida utilizada pelo Estatuto é a “prestação de serviços à comunidade”
que se resume a realização de serviço que atenda o interesse de certa coletividade, o
trabalho imposto para se dar cumprimento tem como objetivo repreender do ato
infracional praticado. A medida imposta se encontra no artigo 117 de Estatuto e sua
aplicação não poderá exceder o período de seis meses.
A prestação dos serviços de natureza comunitária será realizada prioritariamente em
entidades assistenciais, hospitalares, educacionais ou similares, de maneira a permitir que
o infrator também participe de programas assistenciais e governamentais junto aos
membros da Vara da Infância e juventude para fiscalizar e acompanhar as atividades
desenvolvidas e o seu progresso dentro a medida imposta (PEREIRA, 2009).
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Dando continuidade, a próxima medida socioeducativa a ser estudada é a “liberdade
assistida” a qual encontra-se prevista no artigo 118 do ECA. Comumente essa modalidade
é aplicada ao jovem infrator de forma preventiva e ela é compreendida como uma forma
de coibir e reprimir da conduta praticada pelo jovem infrator, que é realizada por
especialista da vara da infância e juventude (sendo elespsicólogos, educadores, assistentes
sociais) que fazem o acompanhamento multidisciplinar designado pelo juiz, com o intuito
de educar e fazer com que o jovem não cometa novamente outras infrações.
A quinta medida e não menos importante do Estatuto é a “semiliberdade”, prevista
no artigo 120 do ECA, cuja relevância traz como destaque a possibilidade de realização de
atividades externas pela parte da manhã, cabendo apenas ao adolescente inserido nesta
medida a responsabilidade de retornar pela parte da noite para o estabelecimento
institucional de recolhimento a qual está inserido.
Embora muitos juristas vejam a semiliberdade como uma medida severa, ela não se
torna a pior dentre todas quando se leva em consideração sua reclusão parcial, cuja
liberdade permite que em tempo livre a criança ou adolescente infrator realize atividades
educativas e laborais com fim de aprimorar suas capacidades quando reinserido
novamente em meio social (DABAS, 2005).
Pra fechar, a última medida socioeducativa prevista no Estatuto é a “intervenção”,
que se encontra devidamente inserida no artigo 121 sendo a medida mais grave dentre
todas as seis. Sua aplicação se dá em último caso, quando as demais medidas forem
insuficientes diante do alto grau de lesividade provocado pelo jovem infrator. Motivo que
o leva a sua privação total de sua liberdade.
E por mais que a medida seja vista como necessária, o Estatuto visa assegurar que a
aplicação de respectiva modalidade deve ser feita em consonância ao principio da
condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, pois mais do que a repressão da mera
conduta é preciso que seja realizada a proteção e a garantia da integralidade das condições
físicas, mentais e emocionais do infrator (DABAS, 2005).
6. QUESTÕES AFETAS A INIMPUTABILIDADE
Primeiramente, a imputabilidade é um instituto previsto no direito penal que analisa
a intercorrência de situações praticadas de forma subjetiva que implicam na prática do
crime, sendo conceituada como o meio pelo qual o sujeito é capaz de realizar um ato
estando em pleno discernimento de suas capacidades cognitivas, ou seja, ao cometer a
infração, o indivíduo transforma a mera capacidade em um fato concreto (FRANÇA, 2008.
P. 385).
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Outro posicionamento a ser destacado é a Penteado quando conceitua a
imputabilidade:
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Imputável é a pessoa capaz de entender o caráter criminoso do fato
e determinar-se de acordo com esse entendimento. Portanto, a
imputabilidade é a capacidade que o indivíduo tem de compreender
a ilicitude de seu ato e de livremente querer praticá-lo (PENTEADO,
1996. P. 59).
Por outro lado, temos também a figura do inimputável que está prevista no artigo
26 do Código Penal, onde estabelece o mesmo como todo aquele que ao tempo da ação
ou omissão não tinha a devida capacidade de compreender os atos praticado, seja por
motivos relacionados a doença mental, seja pelo desenvolvimento mental incompleto ou
retardado.
No caso da questão discutida neste projeto, o adolescente se encontra entre os
inimputáveis por conta de sua tenra idade e por não possuir o devido discernimento pelas
suas práticas (KERSTENETAKY, 2011. P. 08).
Dessa forma, ainda que o mesmo venha a ser declarado como autor ou causador
de ação ou omissão vedada por texto normativo, ele não responderá pelos efeitos da
mesma, em virtude da presença da inimputabilidade, tornando-o isento de pena.
A isenção decorre da análise de ausência de culpabilidade por parte do menor
infrator que o liame entre a conduta e o resultado (CAPEZ, 2018. P. 312).
7. A REDUÇÃO DA MENORIDADE PENAL
Inúmeros são os posicionamentos apresentados pela doutrina e jurisprudência, e
como o projeto visa um breve esclarecimento da temática apresentada, será apresentada
alguns posicionamentos que serão devidamente aprofundados mais a frente.
Miguel Reale, um dos mais importantes cientistas do direito brilhantemente,
destaca seu pronunciamento sobre o assunto dizendo:
A redução da maioridade penal não é a solução para os problemas
derivados da criminalidade infantil, visto que o cerne da questão da
criminalidade se reduz em decorrência das condições socialmente
opressivas que expõem enorme contingente de crianças e
adolescentes, no país, à situação de injusta marginalidade social.
Ademais, defende a ideia de que a proposta da redução da maioridade é inviável e
que a sua mudança seria impossível, principalmente por levar em conta que a maioridade
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penal é, atualmente em nosso direito, uma cláusula pétrea, embora tal direito não esteja
devidamente expresso no art. 5º da Constituição Federal e sim, em seu artigo 228 da
seguinte forma (GOMES NETO. 2015. P, 213),
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Art. 228 - “São penalmente inimputáveis os menores de dezoito anos,
sujeitos às normas de legislação especial”.

Perceba que o artigo 5º da Constituição não é taxativo, pelo contrário, em várias
partes encontramos outros direitos fundamentais esparsos pela lei, valendo sempre
destacar a importância a interpretação e sua aplicabilidade nos casos concretos (NUNES
JUNIOR, 2019. P 16).
A prova disso é o parágrafo segundo do mesmo artigo que estabelece:
Art. 5º - §2º: Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não
excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela
adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
Destarte, vale a pena ressaltar que os posicionamentos apresentados pela linha de
raciocínio de Miguel Reale é um dentre muitos posicionamentos contrários a aprovação
do projeto de lei (MIRABETE, 2020. P. 128).
Esse argumento possui grande força devida ao fato que a aprovação do projeto
acarretará mudanças não apenas no ECA, como também acarretará contrariedade quanto
as cláusulas pétreas na Constituição.
CONCLUSÃO
O projeto de redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos de idade tem
sido controverso devido a divergência por parte de inúmeros doutrinadores e juristas em
sua não aplicabilidade. Um dos fundamentos que ensejaram a contrariedade quanto a
aprovação do projeto de lei reside no fato da proposta ir de contra a proteção
constitucional que a carta magna confere a maioridade penal, ao considera-la uma cláusula
pétrea.
Diante do exposto, apenas a legislação especial seria capaz de regular as matérias
condizentes aos direitos das crianças e dos adolescentes. Por se tratar de um grupo
vulnerável perante o meio social, somente a legislação especial seria precisa quanto a
proteção e regulamentação desses direitos, e hoje dentre esses diversos dispositivos, a de
maior destaque é o Estatuto da Criança e do Adolescente.
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O ECA não apenas confere a proteção, como também se resguarda da
regulamentação de matérias diversificadas, incluindo dentre elas a repressão quanto a
prática de atos infracionais.
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Dessa forma, foi com base nesse entendimento que muitos doutrinadores
questionaram a real eficácia da aplicabilidade do projeto de lei, pois reduzir a maioridade
penal seria o mesmo que comparar a prática de uma ilicitude realizada por um adolescente
a mesma da que de um adulto. Embora tais penas acarretassem em punição severa, nem
sempre o adolescente reagiria com maturidade ou nível de discernimento de suas condutas
da mesma forma que um adulto, pois como já fora visto, a adolescência é uma fase em
que o sujeito se encontra em profundas transformações, e não seria da maneira mais viável
cercear sua liberdade em um momento tão importante de sua vida.
Assim, mais uma vez se compreende a importância das medidas socioeducativas,
pois elas não só reprimem a conduta praticada pelo adolescente infrator, como também
ensina os valores que o levarão a não praticá-la novamente quando reinserido novamente
em meio social.
REFERÊNCIAS
BOLLE DE BAL, M. Da revolta contra os pais à revolta dos pais. In: ARAÚJO, J. N. G.; SOUKI,
S. G.; FARIA, C. A. P (Orgs.), Figura paterna e ordem social. (p.41-57). Belo Horizonte:
Autêntica, 2001.
CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal. 11 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2018.
DABAS, E. A Intervenção em rede. Nova Perspectiva Sistêmica, vol. 4, 1995.
FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 8.ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2008.
FURINI, Luciano Antonio. Redes sociais de proteção integral à criança e ao adolescente:
falácia ou eficácia. São Paulo: Unesp, 2011.
GOMES NETO, Gercino Gérson. Ato Infracional: a inimputabilidade penal como cláusula
pétrea. Florianópolis: Centro das Promotorias da Infância, 2015.
GUIMARÃES, E. Escolas, galeras e narcotráfico. Rio de Janeiro: UFRJ, 1998.
HENRIQUE, Guilherme Lissen Bezerra. Diminuição da maioridade penal. Brasília. Editorial.
Disponível em: . Acesso em 10 de agosto de 2004.

HENRIQUE, Guilherme Lissen Bezerra. Diminuição da maioridade penal. Brasília. Editorial.
Disponível em: Acesso em 10 de maio de 2021.
671

www.conteudojuridico.com.br

JERSILD, A T. Psicologia da Adolescência. São Paulo: Companhia editora nacional, 1971.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

KERSTENETAKY, Maíra Souto Maior. Inimputabilidade por doença mental: necessidade de
correspondência conceitual entre o direito penal e a psiquiatria face aos princípios
do livre convencimento do juiz e da segurança jurídica. Monografia (Bacharelado em
Direito) - Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Católica de Pernambuco. 2011. 55f.
Recife: A autora, 2011.
LÉVY, A. Ciências clínicas e organizações sociais: Sentido e crise do sentido. Belo
Horizonte: Autêntica/FUMEC, 2001.
MINISTÉRIO DA SAÚDE. Prevenção à violência contra crianças e adolescentes. Brasília:
Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, 2007.
MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de Direito Penal. 18a ed. São Paulo: Editora Atlas, 2020.
NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 5º ed. São Paulo: Saraiva,
2019.
OMER, H. Autoridade sem violência: O resgate da voz dos pais. Belo Horizonte: Artesã,
2002.
OUTEIRAL, J. Adolescer: estudos revisados sobre adolescência. Rio de Janeiro: Revinter,
2003.
PENTEADO, Conceição. Psicopatologia forense: breve estudo sobre o alienado mental
e a lei. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996.
PEREIRA, S. E. F. N. Redes sociais de adolescentes em contexto de vulnerabilidade social
e sua relação com os riscos de envolvimento com o tráfico de drogas. 320 f. Tese
(Doutorado em Psicologia Clínica e Cultura) – Instituto de Psicologia, Universidade de
Brasília, Brasília, 2009.
SLUZKI, C. E. A rede social na prática sistêmica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1997.

672

www.conteudojuridico.com.br

AUTONOMIA E DIREITO À MORTE DIGNA: DIRETIVAS ANTECIPADAS DA VONTADE
IGOR PONCIANO LIMA DA CUNHA:
Curso: Graduação em Direito – Centro
Universitário UNA- Campus Aimorés.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

RESUMO: Lança-se mão do instituto denominado diretivas/diretrizes antecipadas da
vontade na tentativa de tornar o momento morte menos penoso não só para o enfermo,
mas também para aqueles que lhe cercam. Ao aderir às diretivas antecipadas da vontade,
o paciente em estado terminal pode optar pela utilização ou não de terapêuticas médicas
incisivas, tendo em vista que sua morte além de inevitável, é irreversível, de modo que tais
procedimentos não têm o condão de curar o enfermo, mas tão somente de ampliar uma
‘subvida’. Para tanto, utilizando de sua autonomia, o indivíduo deve externar sua vontade
ainda consciente, apontando desde já as futuras abstenções, bem como indicando um
representante. Decerto, ainda não há lei específica para aplicação das diretivas antecipadas,
contudo, afere-se do ordenamento jurídico a viabilidade de sua aplicação, seja pela
previsibilidade do instituto em resoluções do Conselho Federal de Medicina, seja pela
observância do princípio da dignidade da pessoa humana e dos demais princípios
constitucionais.
Palavras-chave: Morte. Vida. Dignidade da pessoa humana. Autonomia. Testamento vital.
Diretivas. Paciente terminal.
ABSTRACT: Throws up hand institute called directives/advance directives of the will in an
attempt to make the death less painful moment not only for the patient but also for those
around you. By adhering to advance directives of the will , the terminally ill patient may
choose to use or not of medical therapies incisive , considering that his death besides
inevitable, irreversible, so that such procedures do not have the power to heal the sick, but
only to extend a life. Therefore, using its autonomy, the individual should express their will
still conscious, pointing already abstentions future, as well as appointing a representative.
Certainly , there is no specific law for application of advance directives, however, be gauged
according to the legal viability of their application, whether the predictability of the institute
in resolutions of the Federal Council of Medicine, is the observance of the principle of
human dignity and other constitutional principles.
Keywords: Death. Life. Human dignity. Autonomy. Living will. Policies. Terminal patient.
1.

INTRODUÇÃO

A dignidade da pessoa humana é um dos fundamentos do Estado Democrático de
Direito elencados pela Constituição da República, podendo-se ainda citar a proteção da
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inviolabilidade do direito à vida, à segurança e à liberdade, sem olvidar dos demais direitos
e garantias fundamentais.
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Desse modo, todos os outros princípios e direitos são decorrentes da dignidade,
sendo certo que todos devem estar nas etapas da vida do ser humano, desde o nascimento
até a morte.

Assim, o presente trabalho estuda as diretivas antecipadas da vontade, com suas
respectivas implicações, sendo meio capaz de garantir uma morte digna.
As diretivas antecipadas possuem diversas denominações, razão pela qual
inicialmente será analisada a terminologia mais adequada, bem como apontado seus
principais conceitos.
Na sequência, considerando que se trata de instituto correlato à terminalidade da
vida, serão analisados os meios apresentados pela doutrina que ocasionam a antecipação
ou o prolongamento da morte.

Depois, as diretivas antecipadas serão estudadas, levando-se em conta,
principalmente, a dignidade da pessoa humana e demais direitos e princípios, tais como o
da inviolabilidade do direto à vida e da autonomia privada, onde se verificará a viabilidade
ou não de se conceituar vida e morte dignas.
Por fim, depois de analisar a relação entre médico, paciente terminal e seus
familiares, será verificada a possibilidade de garantir a dignidade no processo morte por
meio das diretivas antecipadas da vontade, indicando, inclusive, os meios hábeis de efetivar
a vontade livre e consciente do paciente terminal, cuja morte é inevitável.
2.

TESTAMENTO VITAL: CONCEITOS PRELIMINARES

Primeiramente, cumpre esclarecer algumas informações gerais concernentes ao
testamento vital, incluindo o seu conceito, bem como sua origem.
Decerto, o testamento vital decorre das diretivas antecipadas da vontade, estas por
sua vez, podem ser definidas como a manifestação originada por pessoa capaz, na qual há
previsão expressa de tratamentos médicos, na hipótese de se tornarem pacientes terminais.
Nessa linha se extrai das lições de Bomtempo:
[...] a possibilidade do paciente manifestar previamente sua vontade
acerca de quais tratamentos médicos quer ou não se submeter caso
futuramente estiver em estado de incapacidade. (BOMTEMPO, 2012).
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Destarte, por meio das diretivas antecipadas da vontade é possível ao indivíduo,
ainda em plena consciência, exteriorizar sua vontade, no sentido de determinar que tipo
de tratamento médico será submetido, se se encontrar em estado terminal.
As diretivas antecipadas da vontade, também conhecidas como diretrizes
antecipadas da vontade se originaram nos Estados Unidos, em 1991, advindas do Ato de
Autodeterminação do Paciente.
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O aludido ato foi o documento legal responsável pelo início da aceitação das
diretivas antecipadas naquele país, abrindo precedente dessa forma, para sua utilização
em países diversos, considerando que ao paciente foi viabilizada a não aceitação de
tratamento médico, pelo reconhecimento da autonomia privada. Nesse sentido, destacase:
O PSDA176 reconheceu a autonomia privada do paciente, inclusive
para recusar tratamento médico. Os centros de saúde, quando da
admissão do paciente, registram suas opções e objeções a
tratamentos em caso de incapacidade superveniente de exercício da
própria autonomia [...] (NAVES; SÁ, 2009, p. 85).
Assim, foi permitido ao indivíduo, antecipar suas decisões que cingem ao seu
estado de saúde, quando este estiver acometido de enfermidade incurável e, portanto,
incapacitado.
As declarações de vontade, emanadas nas diretivas antecipadas podem ocorrer
das três formas seguintes: o testamento em vida177, o poder duradouro do representante
para cuidados com a saúde178 e a diretiva do centro médico avançado179.
Retira-se da doutrina a definição do testamento em vida, Borges defende ser
“documento em que a pessoa determina, de forma escrita, que tipo de tratamento ou não
tratamento deseja para a ocasião em que se encontrar doente, em estado incurável ou
terminal, e incapaz de manifestar sua vontade”. (BORGES, 2007, p. 240).
Nesse desiderato, Bomtempo expõe que o testamento em vida se trata de
“documento no qual o paciente dispõe em vida os tratamentos ou a recusa destes quando
estiver em estado de inconsciência”. (BOMTEMPO, 2012).
176 PSDA – Patient Self-Determination Act
177 Living will

178 Durable power of attorney for health care
179 Advanced core medical directive
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Assim, o aludido documento vai constar todo tipo de terapêutica médica a ser
despendido ou não, conforme manifestação anterior do paciente, sendo comum inclusive,
de acordo com Sá (2005) a recusa de entubação e ressuscitação.
Em relação ao poder duradouro do representante para cuidados com a saúde,
também conhecido como mandato duradouro ou procuração para tomada das decisões,
este se trata do documento que contém a pessoa indicada a tomar as decisões para o
paciente, no caso de enfermidade incurável deste, a qual o impeça de expressar sua
vontade livre de vícios. Portanto, por meio deste mandato, será nomeado representante
apto a decidir em nome paciente.
No que diz respeito à diretiva do centro médico avançado, este além de indicar a
recusa a determinadas terapêuticas médicas, indica representante, responsável pelo
enfermo em estado terminal. “Trata-se, portanto, de um documento mais completo,
voltado para pacientes terminais, que reúne as disposições do testamento em vida e do
mandato duradouro”. (SÁ, 2005, p. 37).
O living will, oriundo dos Estados Unidos, traduzido como testamento vital, foi o
precursor da lei retrocitada, a saber PSDA – Patient Self-Determination Act, pois apresenta
previsões do próprio enfermo, ao escolher quais tratamentos médicos deseja ser
submetido, caso o mesmo esteja em estado terminal, incapacitado de se manifestar sem
vícios de sua vontade.
Nessa linha, extrai-se das lições de Nascimento o conceito de living will, senão vejase:
[...] consiste em documento, devidamente assinado, em que o
interessado, juridicamente capaz, declara manifestação de sua
vontade para eventual momento futuro, de uma lesão incurável e
irreversível, doença ou enfermidade considerada de condição
terminal, que os procedimentos que apenas prolongam o processo
de morte sejam suspensos ou retirados, permitindo a morte natural,
apenas com a administração de medicação à subsistência para
fornecer cuidados de conforto, devendo ser obedecido e honrado
pela família e pelo médico responsável. (NASCIMENTO, 2012).
Vê-se que o cerne do instituto em comento originou-se nos Estados Unidos, porém,
é possível encontrar institutos semelhantes aplicáveis em países diversos, o que, por
conseguinte, apresenta vários termos afins.

2.1.

Testamento Vital: Breve Análise no Direito Comparado e Terminologia
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Em razão da aplicação do testamento vital em diversos países, surgem diversas
nomenclaturas para designar um mesmo instituto, isso ocorre no Uruguai, Holanda,
Portugal, Bélgica e Estados Unidos, sendo certo que cada um utiliza terminologia diferente,
na respectiva legislação.
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Podem ser encontrados os termos: testamento vital, testament de vie, testamento
biológico, living will, diretivas antecipadas de vontade, declaração prévia de vontade,
declaração de vontade antecipada, sendo certo que todos apresentam a mesma definição,
qual seja:
[...] são documentos elaborados por uma determinada pessoa que,
mediante diretrizes antecipadas, realizadas em situação de lucidez
mental, declara a sua vontade, autorizando os profissionais médicos,
no caso de doenças irreversíveis ou incuráveis, em que já não seja
mais possível expressar a sua vontade, a não prolongarem o
tratamento. Nesses casos, o paciente em fase terminal ou em estado
vegetativo autoriza a suspensão de tratamentos que visam apenas a
adiar a morte, em vez de manter a vida. (MAGALHÃES, 2011).
Ressalta-se que no Brasil, foi utilizado o modelo norte-americano, de modo que o
termo utilizado frequentemente é o testamento vital. Porém, conforme cediço, testamento
para o Direito Civil Brasileiro produz efeitos apenas após a morte, sendo que em
contrapartida, testamento vital foi criado para que seus efeitos sejam alcançados em vida.
Logo, tal nomenclatura tem sido alvo de várias críticas.
Decerto, são utilizados comumente diretivas/diretrizes antecipadas da vontade e
testamento vital; como dito, este recebe críticas em virtude do entendimento acerca de
testamento na legislação brasileira, sendo certo que aquele não recebe críticas, sendo mais
correta sua utilização.
Verifica-se que se define testamento como:
[...] negócio jurídico por meio do qual uma pessoa dispõe de seus
bens ou faz outras declarações de última vontade. [...] testamento é
negócio jurídico. É ação humana combinada com o ordenamento
jurídico, voltada à produção dos efeitos jurídicos desejados pelo
disponente, aos quais a Lei dará força. É negócio jurídico mortis
causa. É unilateral, porque proveniente de uma só declaração de
vontade. É também personalíssimo, pois deve ser feito pelo próprio
testador. [...] É negócio jurídico gratuito e solene. Pode ser revogado
pelo testador a qualquer momento [...] (FIUZA, 2016, p. 773).
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Do conceito supracitado, verifica-se que testamento no ordenamento jurídico
brasileiro possui validade após a morte, momento em que suas disposições se efetivarão.
Tal posicionamento também pode ser depreendido na doutrina de Nascimento:
Ao analisarmos o conceito de testamento, se verifica que o instituto
está intimamente ligado ao conceito de morte, pois consiste na
manifestação de última vontade, pelo qual um indivíduo dispõe, para
depois da morte, em todo ou parte dos seus bens, conforme preleção
do artigo 1.857 do Código Civil Brasileiro180. (NASCIMENTO, 2012).
Ocorre que o testamento vital foi idealizado para surtir efeitos antes da morte do
testador, sendo que sua validade dar-se-á em vida, mais precisamente, no momento em
que o paciente terminal perder sua capacidade de manifestação, em razão de enfermidade
grave, sem cura e sem chances de reversão.
Diante da controvérsia advinda em virtude dos testamentos ora em comento é que
a doutrina vem questionando a utilização do termo testamento vital, o qual demostra certa
atecnia e preferindo outros, tais como diretrizes/diretivas antecipadas da vontade ou
declaração de vontade antecipada, este último retirado do modelo uruguaio. Sentido
também perfilhado por Bomtempo, a saber:
Entrementes, critica-se o termo ‘testamento vital’, devido ao sentido
de testamento no Brasil. Visto que este instrumento trata-se de um
ato unilateral de vontade, com eficácia pós-morte, não seria a
nomenclatura correta, considerando que o testamento vital possui
eficácia em vida. Adota-se, portanto, a nomenclatura declaração
prévia de vontade. (BOMTEMPO, 2012).
Destarte, vê-se que independentemente do nome recebido, o instituto em tela será
empregado com o mesmo objetivo, sendo necessária apenas sua devida regulamentação
no ordenamento brasileiro, para que seja resguardada sua utilização.
Assim, não há qualquer impedimento na legislação pátria à validação das diretivas
antecipadas da vontade, pois em referência aos testamentos, bastaria preencher os seus
respectivos requisitos, bem como àqueles relacionados a todo negócio jurídico (art. 104
CC). 181
180 Art. 1857. Toda pessoa capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou parte deles,
para depois de sua morte. (BRASIL, 2011, p. 215).

181 Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:
I – agente capaz;
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Da mesma forma, ocorreriam com as razões de sua invalidação182, retirados do
Código Civil Brasileiro. Com efeito, considerando que aos negócios jurídicos não é aplicado
o princípio da tipicidade “os particulares têm ampla liberdade para instituir categorias não
contempladas em lei, contanto que tal não venha a afrontar o ordenamento”. (GODINHO,
2010).
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Dessa forma, vê-se que por não ser necessária forma tipificada em lei para se firmar
negócio jurídico, bastaria para a confecção das diretivas antecipadas da vontade apenas a
observância dos requisitos atinentes àquele, hábeis à sua validação, sendo certo que de
igual modo, sua invalidade se vincula às hipóteses de nulidade concernentes a todo
negócio jurídico.
Ainda, Bostiancic e Penalva (2010) defendem que enquanto as diretivas
antecipadas são gênero, o testamento vital é espécie.
Destarte, ambos os institutos apresentam a mesma concepção, razão que
testamento vital e diretivas antecipadas da vontade serão analisados como se sinônimos
fossem, contudo, há a preferência pelo segundo, pois o primeiro, conforme explicitado,
evidencia atecnia em seu termo.
Por fim, ainda é debatida a forma como as diretivas antecipadas da vontade serão
aplicadas, quando então, lança-se mão da eutanásia e das práticas a ela correlacionadas.
Entretanto, o objetivo é viabilizar uma morte digna, trazendo a manifestação antecipada
do paciente terminal quanto à recusa ou não dos tratamentos médicos que possuem o fito
tão somente de prolongar a vida, com ou sem qualidade.
3.

MORTE: MODUS

Quando se aborda o fim da vida, forçosa é a abordagem da autodeterminação
inerente a cada pessoa, quando se trata principalmente de assuntos relacionados à sua
II – objeto lícito, possível, determinado ou determinável;
III – forma prescrita ou não defesa em lei. (BRASIL, 2020, p. 132
182 Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:
I – for ilícito impossível ou indeterminável o seu objeto;
III – o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;
IV – não revestir a forma prescrita em lei;
V – for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;
VI – tiver por objetivo fraudar lei imperativa;
VII – a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção. (BRASIL, 2020, p.
134).
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própria saúde, uma vez que “o direito de deliberar sobre a própria morte deve ser uma
garantia não apenas médica, mas também ética e jurídica”. (DINIZ, 2007, p. 300).
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Impende destacar nesse diapasão que o momento morte se dá com a perda
irreversível da capacidade do indivíduo de integrar e coordenar suas funções físicas e
mentais.

Desse modo, se destaca que a morte ocorre quando:
a) As funções espontâneas cardíacas e respiratórias
cessaram definitivamente, ou
b) Verificou-se uma cessação irreversível de toda a função
cerebral (PESSINI; BARCHIFONTAINE, 2012, p. 387).
Assim, vê-se que de fato a morte é verificada com a perda das funções cerebraismorte cerebral, uma vez que, na ocorrência de uma parada cardiorrespiratória, aquela
rapidamente será constatada.
Nessa linha, cumpre esclarecer alguns institutos correlatos à morte, pois são meios
anteriores à terminalidade da vida em si, tais como a eutanásia, conforme difundido pela
doutrina.
3.1.

Eutanásia

A palavra eutanásia possui origem grega e significa morte boa (eu = bom/boa e
thánatos = morte), isto é, morte apropriada e sem sofrimento.
“Em termos gerais, a eutanásia pode ser entendida quando uma pessoa causa
deliberadamente a morte de outra que está mais fraca, debilitada ou em sofrimento”.
(ADONI, 2003, p. 404).
Adoni ainda acresce:
[...] a concepção de eutanásia liga-se à ideia de provocar
conscientemente a morte de alguém, fundamentado em relevante
valor moral ou social, por motivo de piedade ou compaixão,
introduzindo outra causa, que, por si só, seja suficiente para
desencadear o óbito. Ao invés de deixar a morte acontecer,
buscando-se amenizar o sofrimento do paciente, a eutanásia é
entendida nos dias de hoje como uma ação sobre a morte, de modo
a antecipá-la. (ADONI, 2003, p. 405).
A eutanásia pode ser classificada em ativa ou passiva.
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Enquanto a primeira se dá por comissão, ou seja, quando há ação médica, na qual
provoca o óbito da pessoa acometida de enfermidade, aliviando assim sua dor e
sofrimento. A segunda ocorre por omissão, isto é, deriva da abstenção médica, por não
serem aplicadas terapêuticas médicas hábeis a prolongar a vida do paciente.
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Lança-se mão da doutrina de Barchifontaine para apresentar exemplo. Enquanto
na eutanásia ativa tem-se “a administração de uma superdose de morfina com a
intencionalidade de pôr fim à vida do enfermo”. (BARCHIFONTAINE, 2001, p. 288). Na
eutanásia passiva se verifica “a não aplicação ou desconexão do respirador num paciente
terminável sem esperança de vida”. (BARCHIFONTAINE, 2011, p. 288).
Por fim, cumpre ainda esclarecer que embora parte da doutrina utilize eutanásia
passiva como sinônimo de ortotanásia, ambos se tratam de institutos diversos, conforme
a seguir delineia-se.
4.

DIGNIDADE NO VIVER E MORRER
Conforme aferido do art. 5º da CR/88, a vida é um bem jurídico inviolável, a saber:

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 [...] (BRASIL, 2021, p. 21). (Grifou-se).
Ademais, é certo que deste direito fundamental e inviolável, advêm outros, com o
mesmo caráter de fundamentalidade, dispostos nos incisos daquele artigo, aos quais
cumpre ressaltar:
[...]
II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa
senão em virtude de lei;
III - ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano
ou degradante;
IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o
anonimato;
[...]
VI - é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na
forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
681
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[...]
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VIII - ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa
ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximirse de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir
prestação alternativa, fixada em lei;

[...]
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;
[...]
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.
[...] (BRASIL, 2021, p. 22 e 23).
Destarte, afere-se que é competência do Estado assegurar os direitos
estabelecidos em Constituição, abrangendo no que concerne ao direito à vida o direito de
se manter vivo, bem como ter uma vida digna no que tange à sua própria vivência.
Logo, o direito à vida deve ser exercido com observância da dignidade da pessoa
humana, pois todos os direitos e garantias fundamentais constitucionalmente previstos
emanam, desta, que conforme delineado se trata de fundamento do Estado Democrático
de Direito.
Nessa linha, faz-se necessário destacar a ligação existente entre as garantias e
direitos fundamentais com a dignidade da pessoa humana, haja vista que “o direito à vida
é protegido, mas também se abriga o direito a todos os meios e condições para trazer a
esta um mínimo de autossuficiência, de decência e de condições de vivência própria por
seus meios”. (BORGES, 2006, p. 168).
De igual modo, defende Silva e Campos:
A dignidade da pessoa humana é uma qualidade intrínseca,
inseparável de todo e qualquer ser humano e é a partir dela que ele
tem a sua existência em plenitude. Nesse sentido, todo cidadão é
titular não só do direito à vida, mas sim do direito à vida digna. [...]
Na democracia constitucionalizada brasileira, ter vida digna é ter
todos os direitos fundamentais efetivados, ou seja, é estar incluído
682

www.conteudojuridico.com.br

na nova ordem de direitos e garantias fundamentais. [...] Isso significa
dizer que os direitos fundamentais dão forma ao conteúdo mínimo
da dignidade humana. (SILVA; CAMPOS, 2011, p. 218).
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Nesse sentido, do direito à vida decorrem outros direitos e valores, os quais
objetivam a existência digna da pessoa, abrangendo tanto o plano jurídico, quanto o plano
social, razão pela qual a dignidade pode ser considerada como o núcleo dos demais
direitos, sendo certo que a efetivação destes viabiliza uma vida minimamente digna.
Não só o viver a vida, mas também o seu fim devem estar amparados pela
dignidade da pessoa humana, estando ambos ligados à morte, assim “a vida deve ser
encarada no seu ocaso, para que lhe seja devolvida a dignidade perdida”. (SÁ, 2005, p. 33).
É no fim da vida, ou seja, na iminência da morte que as pessoas analisam como foi
sua existência, se digna ou não, como desejam seu término, bem como definem as
lembranças que gostariam de deixar.
Dworkin (2009), ao analisar a existência humana, desde o nascimento até seu fim,
afirma que os seres humanos vivem a vida à sombra da morte, da mesma forma que
morrem à sombra da vida. Ainda acrescenta que viver dignamente está ligado a uma vida
boa e que a morte é reflexo do modo que se deseja ter vivido.
Para delimitar uma vida boa, o autor inicialmente esclarece que as pessoas partem
de ideias intuitivas e latentes, hábeis a explicar seus sentimentos quando se deparam com
o rumo que a vida vai levando, decorrente das suas escolhas pessoais.
Decerto que tais ideias, convicções e opiniões são variáveis de um indivíduo para
outro, podendo estar ligadas ao conforto material, às realizações pessoais, às experiências
adquiridas ou aos laços de afinidade criados. Além disso, acrescenta:
É absolutamente crucial, porém, observar que essas diferentes
opiniões e convicções, por mais inarticuladas ou latentes que possam
ser, são críticas no sentido de que dizem respeito ao que torna uma
vida bem-sucedida, e não fracassada; em outras palavras, remetem
àquelas circunstâncias em que alguém conferiu sentido à sua vida,
em vez de simplesmente pô-la a perder. Não se trata, portanto,
apenas de opiniões a respeito de como tornar a vida prazerosa ou
agradável minuto após minuto, dia após dia. (DWORKIN, 2009, p.
283).

Ao discorrer acerca da definição de vida boa ou sobre o sentido da vida, Dworkin
(2009) aponta duas razões para que seja tomada determinada direção em vez de outra no
decorrer da vida: são os denominados interesses experienciais, aqueles comuns, agradáveis
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e preferenciais para cada indivíduo e os interesses críticos, internalizados após passar por
um juízo de valor, hábil a contribuir com o crescimento interno. Nas palavras do autor,
ambas as razões apontadas significam respectivamente:
Em primeiro lugar, todos têm o que chamarei de interesses
experienciais. Todos fazemos coisas porque gostamos de fazê-las [...]
Os prazeres desse tipo são fundamentais para uma vida boa – uma
vida sem nada de maravilhoso não seria pura, mas tão-somente
absurda. Mas o valor dessas experiências, avaliadas uma por uma,
depende exatamente do fato de as considerarmos prazerosas ou
estimulantes como experiências. (DWORKIN, 2009, p. 283).
[...] a maioria das pessoas pensa que também têm aquilo que chamo
de interesses críticos: interesses cuja satisfação torna suas vidas
genuinamente melhores, interesses que, se ignorados, constituiriam
erros passíveis de piorar essas vidas. As convicções sobre o que ajuda
a tornar uma vida boa em termos gerais são aquelas que remetem a
esses interesses mais importantes. Representam juízos críticos, não
apenas preferências relativas a experiências. (DWORKIN, 2009, p.
284).
Enfim, tanto os interesses experienciais quanto os interesses críticos, fazem parte
do cotidiano dos indivíduos, sendo variável em cada caso. O que, por conseguinte, se
conclui que uma vida boa decorre da convicção de cada um, o que também ocorre por
ocasião de sua morte.
Viver dignamente, assim como ter uma vida boa, influencia no modo em que a
mesma se perde, sendo certo que ter uma morte boa ou digna depende daquele que vai
perdê-la. Nesse sentido Dworkin explicita, ao analisar o momento morte:
[...] as concepções das pessoas a respeito de como viver dão cor a
suas convicções sobre quando morrer, e o impacto se torna mais
forte quando está em jogo o segundo sentido no qual se pensa que
a morte é importante. Não há dúvida de que a maioria das pessoas
atribui ao modo de morrer uma importância especial e simbólica: na
medida do possível, querem que sua morte expresse e, ao fazê-lo,
confirme vigorosamente os valores que acreditam ser os mais
importantes para suas vidas. (DWORKIN, 2009, p. 298).
Da mesma forma que as pessoas têm o livre arbítrio e vivem conforme seus
interesses experienciais e críticos a fim de buscarem seu ‘ideal’ de existência, também se
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utilizam destes mecanismos para decidirem como será sua morte, bem como gostariam de
serem lembrados, inclusive em relação àqueles que lhes cercam.
Nesse diapasão, Cabette defende que “na verdade a morte deve ser enfrentada
como parte essencial dela, algo que inclusive lhe fornece sentido e não permite que caia
em uma continuidade inócua e insípida”. (CABETTE, 2009, p. 56).
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Por isso as diretivas antecipadas da vontade nada mais são que a tentativa de
efetivação da vontade do paciente que se encontra em estágio terminal, quando a morte
é iminente, até porque “muitas pessoas têm uma razão paralela para preferir a morte se
tudo que lhes restar for uma vida inconsciente e vegetativa”. (DWORKIN, 2009, p. 299).
Ressaltando-se ainda, que para estes que aderiram às diretivas antecipadas, o fim
da vida será digno e bom, pois observada sua própria vontade externada através desse
instrumento, com respeito à autonomia da vontade.
A implementação das diretivas antecipadas da vontade caracteriza um modo de
aceitação de qualidade de vida inclusive através da morte, ideia corroborada por Sá, a
saber:
O ser humano tem outras dimensões que não somente a biológica,
de forma que aceitar o critério da qualidade de vida significa estar a
serviço não só da vida, mas também da pessoa. O prolongamento da
vida somente pode ser justificado se oferecer às pessoas algum
benefício, ainda assim, se esse benefício não ferir a dignidade do
viver e do morrer. (SÁ, 2005, p. 32).
Conforme já delineado, a dignidade da pessoa humana é da essência do Estado e
deve estar inserida em todas as etapas da existência dos indivíduos, do seu início ao seu
fim, numa interligação de direitos fundamentais constitucionalmente garantidos.
Nessa linha, reforçando a importância da dignidade da pessoa humana, cabe
ressaltar entendimento de Adoni:
A dignidade da pessoa humana é o sol do universo de valores, onde
os demais gravitam ao seu redor. Constitui o valor dos valores. A
dignidade da pessoa humana é a célula mãe de todos os demais
valores, assegurando o direito à vida, e não o dever à vida a qualquer
custo e condição, mesmo porque, nas sendas do quanto preconizado
pela Constituição Federal, é direito fundamental da pessoa não ser
submetida a tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III), como
sói possível ocorrer em um sem-número de circunstâncias de
enfermidade incurável e dolorosa, em que a pessoa é submetida a
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um tratamento fútil; e desnecessário, sob o empunho cruel de
bandeira erguida em defesa do direito à vida, fazendo recrudescer a
vulneração teratológica à sua dignidade, além de tolher o exercício
de uma liberdade legalmente garantida. (ADONI, 2003, p. 411).
Com respeito às opiniões contrárias, é imprescindível à aceitação das diretivas
antecipadas da vontade, a distinção dos princípios da santidade e da sacralidade da vida,
os quais explicam o enfoque da vida e sua importância.
No primeiro- santidade da vida, “a vida é fundamento dogmático e religioso, pois
pressupõe o caráter heterônomo da vida humana” (DINIZ, 2007, p. 296), sendo um bem
intocável, possui caráter de inviolabilidade, principalmente por razões religiosas.
Nesse referencial não há que se falar no direito de morrer ou escolher como
morrer, apenas existe o dever de viver, independente da qualidade que essa vida se
mantém.
Já no segundo- sacralidade da vida, a vida representa um conjunto de valores
morais e sociais concernentes à existência humana, garantindo o direito à vida de diversas
formas, sendo esta passível de disponibilidade. Neste é o compartilhamento do valor moral
que reconhece a vida humana como um bem, com respeito à dignidade humana.
Assim, Vieira defende a possibilidade de renunciar qualquer direito e aduz que “um
ser livre e autônomo pode renunciar a todo direito, inclusive ao direito à vida, desde que
sua escolha seja realmente voluntária, resultante de uma informação completa e bem
detalhada acerca da questão”. (VIEIRA, 2004, p. 12).
Se entendida a existência do indivíduo sob a perspectiva da sacralidade da vida,
bem como da dignidade da pessoa humana, verifica-se a interligação destes com os
direitos fundamentais, o que, por conseguinte, autoriza a aplicação das diretivas
antecipadas da vontade, com materialização do direito de morrer, uma vez que viver não
é um dever.
O que deve ser evitado é a confusão entre o direito de morrer e o direito à morte,
certo que a disponibilidade da vida apresentada nas diretivas antecipadas da vontade se
refere ao desejo de evitar procedimentos médicos ineficazes, sem retardar a morte
inevitável, entendimento também perfilhado por Clemente:
O direito de morrer dignamente não deve ser confundido com direito
à morte. O direito de morrer dignamente é o desejo, a reivindicação
por vários direitos e situações jurídicas, como a dignidade da pessoa,
a liberdade, a autonomia, a consciência, os direitos de personalidade.
Refere-se ao desejo de se ter uma morte natural, humanizada, sem o
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prolongamento da agonia por parte de um tratamento inútil.
(CLEMENTE, 2006).
Leal (2004) também demonstra que viver não é dever e diante da legislação
brasileira, morrer deve ser interpretado como um direito das pessoas, pois proveniente dos
demais direitos constitucionais.
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O autor ainda acresce:
Nos Estados Democráticos, ao se clamar por um direito de morrer
ante a impossibilidade do exercício dos direitos fundamentais de vida
plenária (mobilidade orgânica e lucidez do pensar como dignidade
mínima), não é o morrer que se quer exercer, mas o orgânico que se
quer desativar, porquanto a lei, como instituidora do DEVER-SER nas
democracias, assegura o SER, devido a todos, pensar (enunciarconjecturar) a vida e a morte e não tê-las somente como eventos
sagrados sumariamente pré-decididos por uma contextualidade
legal imune a ressignificações. (LEAL, 2004, p. 166).
Como a essência do Estado Democrático é a pessoa, tanto a vida quanto a morte
digna devem estar em consonância com a autonomia privada, inclusive quando se tratar
das diretrizes antecipadas da vontade, meio revelador dos direitos atinentes à vontade
pessoal de cada um.
Assim, “diante dos paradigmas da liberdade e do pluralismo, podemos afirmar que
existe autonomia para a vida e para a morte”. (TEIXEIRA, 2010, p. 9).
Logo, da mesma forma que viver, o morrer deve ser encarado como parte
integrante de qualquer ser humano, e cada um possui a liberdade para definir ao menos,
como sua vida será vivida, refletindo assim, em sua morte.
4.1.

Autonomia Privada versus Vontade Estatal

O principal fundamento das diretivas antecipadas da vontade é a autonomia
privada atinente ao paciente terminal, que se encontra submetido a terapias que não
possuem cura, apenas retardam seu fim já sabido e esperado. Respeitando-se as decisões
desses que sequer têm esperanças de melhora, respeita-se a dignidade.
Ao se discutir o direito de morrer de cada indivíduo, o que se questiona
principalmente é o direito que o paciente terminal tem de ser ouvido, fazendo valer sua
vontade, e consequentemente, terá sua dignidade reconhecida enquanto ser humano, isto
é, ao ser ouvido, a autonomia privada é reconhecida.
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É certo que a morte decorre da vida e que é o doente titular de sua própria
existência, de modo que incumbe a ele e não ao Estado o conteúdo de vida digna, bem
como o que vem a ser vida indigna, porque como já visto, se trata de conceituação variável
e subjetiva, decorrente das próprias escolhas e experiências. De modo que é imprescindível
reconhecer a autonomia privada, e por consequência, a dignidade da pessoa humana.
O princípio da autonomia- para a bioética ou autonomia privada- para o biodireito
correspondem à observância da capacidade de autogoverno das pessoas, reconhecendo a
possibilidade de decisão e ação dos indivíduos, de modo livre e consciente, longe de
qualquer influência externa ou de terceiros, é o reconhecimento dos poderes pessoais de
atuação quando tratar do próprio indivíduo.
Assim, tem-se a autonomia da vontade e a autonomia privada. Enquanto a primeira
está intrinsecamente relacionada ao querer do indivíduo, isto é sua vontade real, partindo
do pressuposto da voluntariedade, a segunda diz respeito ao direito subjetivo do indivíduo,
conferido pela lei, em autorregular-se, tomando por base principalmente as relações
jurídicas firmadas particularmente.
Quanto à definição de autonomia, extrai-se das lições de Pegoraro:
Autonomia, que deriva do grego auto (próprio) e nomos (lei, norma),
significa o autogoverno da pessoa, autodeterminação de seu destino,
liberdade de tomar decisões que digam respeito à sua vida e saúde
física. Enfim, a pessoa autônoma é a que decide o que é bom para si
ou aquilo que faz seu bem-estar. (PEGORARO, 2002, p. 106).
Por vezes, também se utiliza o termo liberdade para referir-se a autodeterminação,
o que pode ser depreendido das lições de Sá: “ser livre é estar disponível para fazer algo
por si mesmo. Nesse sentido, a liberdade afigura-se como a possibilidade de decidir e, ao
decidir autodeterminar-se”. (SÁ, 2005, p. 54).
Assim, reafirmando a autodeterminação da autonomia privada atinente aos
indivíduos, Pegoraro, ainda ensina:
Com base na autonomia propõe-se como ponto de partida, os
direitos e deveres em relação à dignidade da pessoa, dando-se
menos atenção às consequências benéficas ou menos benéficas das
ações. Isto é, a autonomia individual provoca de imediato e
prioritariamente o respeito à pessoa, o direito à autodeterminação, à
vida, à saúde e à confidencialidade. (PERGORARO, 2002, p. 102).
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Contudo, para produzir efeitos, inclusive no caso das diretivas antecipadas da
vontade, o exercício da autonomia exige requisitos de validade especiais, quais sejam:
informação, discernimento e ausência de condicionadores externos.
Quanto à informação significa dizer que deve ser transmitido ao paciente o maior
número de informações acerca do seu quadro clínico, passadas de forma clara e
abrangente, com avaliação dos riscos e benefícios.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

No que diz respeito ao discernimento é imprescindível a efetiva compreensão do
doente, ou seja, este precisa ter capacidade de entender sua situação.
Já a ausência de condicionadores externos significa que a decisão desse paciente
deve ser livre, quando não se aceita quaisquer vícios: sociais ou de consentimento.
Então, as diretivas antecipadas da vontade, capazes de concretizar a autonomia,
devem ser “exteriorizadas pelo consentimento livre e esclarecido, o qual deve reger as
relações entre médico e paciente e, principalmente, ser determinante para o destino a ser
dado ao tratamento (ou à ausência deste)”. (TEIXEIRA, 2010, p. 10).
Ocorre que o direito fundamental à vida, é o mais protegido pelo Estado, surgindo
posições contrárias às diretrizes antecipadas, uma vez que estas fazem o paciente terminal
‘desistir’ da vida, quando da abstenção dos tratamentos médicos invasivos, simplesmente
por obstinação terapêutica.
Todavia, cumpre ressaltar que não adianta viver, sem que esta vida seja digna.
Linha perfilhada pela doutrina de Borges, a qual complementa que “quando o indivíduo
não goza do direito à vida em sua plenitude, nem se quer se pode mais alegar que ele
apresente vida digna, pois está privado de sua liberdade e do exercício de muitos de seus
direitos”. (BORGES, 2006, p. 169).
Decerto a prática, tanto estatal quanto médica de obrigar uma pessoa em estado
terminal manter-se viva, sem hipóteses de cura, faz com que sua existência tenha caráter
de subvida, vivida em circunstâncias de morte.
Afinal, conforme se depreende dos ensinamentos de Bizatto “a principal finalidade
de uma constituição é a garantia das liberdades e dos direitos individuais e coletivos, sem
que isso implique numa negativa do direito de morrer”. (BIZATTO, 2000, p. 134).
Portanto, num Estado Democrático de Direito é necessário reconhecer a liberdade,
autonomia e autodeterminação do paciente, para evitar dores e sofrimentos diante da
iminência da morte daquele acometido por doença incurável, em consonância com a
dignidade da pessoa humana, pois a morte é inevitável fato da vida.
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Nesse sentido, ao reconhecer a importância dos direitos fundamentais, para então
reconhecer o direto de morrer, ensina Leal:
[...] se Democrático de Direito, o Estado, por não mais ter lugar na
banda (bando) soberana (imunizada, neutra, inquestionável) de onde
excepcionasse (sitiasse) o seu próprio ordenamento jurídico, não
mais pode invocar, como entidade mítica, o direito de vida e morte
sobre todos, em nome de todos, sob rótulos de súmulas vinculantes,
medidas provisórias, tutelas de urgência sem perpasse de
processualidade jurídica. (LEAL, 2004, p. 166).
Logo, cabe ao enfermo, que se encontra em estágio terminal, decidir qual fim terá
sua vida, bem como é o próprio paciente que define se viveu ou não dignamente, cabendo
ao Estado assisti-lo no que couber, a fim de evitar qualquer tratamento desumano
causador de sofrimento.
Com tal perspectiva, o deputado Alexandre Padilha - PT/SP propôs o projeto de
lei nº 352/2019 183-ainda em tramitação- que dispõe sobre o consentimento informado e
instruções prévias de vontade sobre tratamento de enfermidade em fase terminal de vida,
trazendo o questionamento quanto à aceitação das diretivas antecipadas da vontade, com
previsão inclusive, de casos em que a manifestação do enfermo pode ser suprida por seu
representante legal.
Cumpre destacar passagem da justificação do supracitado projeto de lei:
A presente proposta baseia-se na Lei estadual de autoria do ilustre
Deputado Estadual Carlos Neder (PT/SP) recentemente aprovado na
Assembleia Legislativa de SP, que tem como objetivo regular e
proteger o exercício do direito das pessoas quanto à informação e à
tomada de decisão durante o processo de enfermidade terminal, de
modo prévio ou durante o tratamento, os deveres e direitos dos
profissionais de saúde e as garantias que os serviços de saúde
públicos e privados estão obrigados a oferecer nesse processo.(Brasil
2021)
Resta demonstrado, o reconhecimento da autonomia privada do enfermo, porque
“é o Estado que existe em função da pessoa humana, e não ao contrário, porquanto o
183 . A presente Lei tem por objeto regular e proteger o exercício do direito das pessoas quanto à informação
e à tomada de decisão durante o processo de enfermidade terminal, de modo prévio ou concomitante a ela,
os deveres e direitos dos profissionais de saúde e as garantias que os serviços de saúde públicos e privados
estão obrigados a oferecer nesse processo
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homem constitui a finalidade precípua, e não meio de atividade estatal”. (BORGES, 2006,
p. 168).
Assim, diante do supracitado projeto de lei, o Estado utilizou meio hábil a
reconhecer não só a autonomia privada, mas também o direito que o paciente terminal
possui em determinar seu próprio destino, sem prolongar a vida com terapêuticas médicas
ineficazes, ensejadoras de sofrimento, tanto para o enfermo quanto para seus familiares.
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Por fim, ao apontar a necessidade da observância dos direitos fundamentais no
momento do fim da vida, Teixeira ensina:
Com efeito, os princípios jurídicos que norteiam o viver não podem
ser afastados nos momentos finais daquela que é, ainda e talvez até
mais intensamente, a existência da pessoa [...] O reconhecimento de
tutela à autodeterminação da pessoa colhe também sua opção por
tratamentos menos invasivos, menos dolorosos ou mesmo sua
consciente decisão de não receber tratamento algum”. (TEIXEIRA,
2010, p. 9).
Logo, as diretivas antecipadas da vontade materializam não só a autonomia privada
do paciente terminal, mas também os demais direitos fundamentais, com essência na
dignidade da pessoa humana.
Assim sendo, verifica-se que a maior importância está na relação entre o enfermo,
seus familiares e a equipe médica que o acompanha, uma vez que tais pessoas exercem
maior influência na decisão do paciente terminal.
5.

DIRETIVAS ANTECIPADAS DA VONTADE: RESPONSABILIDADE JURÍDICA
MÉDICA

Embasados nos princípios da autonomia, beneficência, não-maleficência e justiça,
os médicos, devem observar condições de procedibilidade, quais sejam:
a) o paciente, o representante ou o responsável precisa ser informado
do diagnóstico, da evolução da enfermidade, das alternativas de
tratamento, seus riscos, benefícios e possíveis sequelas;
b) a intenção do agente de saúde voltar-se-á para uma finalidade
positiva, devendo os efeitos positivos da intervenção ser
proporcionalmente superiores aos efeitos negativos;
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c) a técnica interventiva terá de ser imprescindível, não podendo ser
substituída por outra com menos efeitos negativos. (SÁ; NAVES,
2009, p. 87).
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Assim, aos profissionais de medicina cabe o dever de informar não só o paciente,
mas também seus familiares sobre todo o quadro clínico que este enfermo está inserido,
de forma transparente, para assisti-lo da melhor forma quando do prognóstico de morte.
Em decorrência dos deveres advindos das funções dos agentes de saúde é que se
fala em responsabilidade jurídica a eles aplicada, em razão da obrigação existente.
Da relação médico-paciente surge uma obrigação contratual de meio, o que
significa dizer que advém de contrato, tendo como objeto o processo para alcançar o
resultado e não o resultado propriamente dito.
Acerca das obrigações de meio e sua relação com a atuação médica Fiuza ensina:
Assim é a obrigação do médico de fornecer os meios para curar o
doente. Não é de resultado, por ser este imprevisível. Mesmo porque
o médico não pode ter como obrigação curar o doente, mas sim fazer
o possível para tanto [...] é óbvio que também as obrigações de meio
visam um fim. O médico visa à cura do doente, como seria lógico
pensar. O que interessa, entretanto, é que ele não responde por esse
resultado, por esse fim, mas pelos meios que empregou para se o
alcançar. (FIUZA, 2008, p. 328 e 329).
A responsabilidade do médico deriva do não cumprimento do acordo entre médico
e paciente que resulta em danos. Enquanto o profissional da saúde se apresenta como
prestador de serviço, o paciente se apresenta como usuário deste serviço, assim os danos
causados devem ser reparados ou compensados.
Em relação ao vínculo entre médico e paciente, bem como a natureza da relação
estabelecida, Bomtempo acresce:
[...] consiste precipuamente em um contrato de prestação de serviços,
no qual são estabelecidos direitos e obrigações entre as partes, em
que o profissional médico, via de regra, utilizará de todos os recursos
e meios necessários para restabelecer a saúde do paciente que
requer os seus cuidados. (BOMTEMPO, 2012).

Contudo, além do vínculo contratual entre médico e paciente necessário à
responsabilização, é necessária a violação de um dever profissional, previsto em lei, no
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contrato ou nos costumes, capaz de causar dano ao paciente, seja patrimonial ou
extrapatrimonial, ocasionado a título de culpa.
O Código Civil reafirma tal posicionamento em seu art. 951, que estabelece
indenização, a título de reparação ou compensação, devida quando se tratar de lesão
oriunda de negligência, imperícia ou imprudência no exercício de atividade profissional.
(BRASIL, 2011).
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Logo, quando do exercício de sua função, principalmente ao orientar e opinar no
sentido do paciente enfermo aderir às diretivas antecipadas da vontade, o médico deve ter
a certeza da terminalidade e da irreversibilidade do quadro de saúde do enfermo.
Assim sendo, é certo que a cautela deve estar presente em todas as esferas da
relação médico-paciente, seja quando envolver apenas a vontade do enfermo, as opiniões
de seus familiares e até mesmo sua as convicções profissionais.
Na tentativa de dirimir quaisquer problemas no exercício da medicina, o Conselho
Federal de Medicina – CFM, edita resoluções- espécies normativas, com disposições hábeis
a orientar o exercício da função do médico, indicando princípios e parâmetros, bem como
seu direcionamento ético.
O CFM é favorável às diretivas antecipadas da vontade o que se depreende
principalmente da Resolução nº 1.805/2006 que dispõe acerca dos direitos dos pacientes
terminais, da Resolução nº 2.217/2018 que aprovou o novo Código de Ética Médico e da
recente Resolução 1.995/2012 que dispõe sobre as diretivas antecipadas da vontade dos
pacientes.
5.1.

Resoluções do Conselho Federal de Medicina e Diretivas Antecipadas da
Vontade

O CFM possui atribuições constitucionais para fiscalizar e normatizar a atuação
médica e se utiliza das resoluções para estabelecer os parâmetros referentes ao exercício
da medicina.
Logo, diante da aceitação da morte inevitável do paciente terminal, foi editada a
Resolução nº 1.805/2006184 que autoriza a suspensão ou limitação de procedimentos
184 Na fase terminal de enfermidades graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender
procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente, garantindo-lhe os cuidados necessários
para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitada a
vontade do paciente ou de seu representante legal.
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médicos pelo profissional da saúde, desde que haja a autorização do paciente ou de seu
representante.
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Além disso, tal resolução reafirma a necessidade do consentimento livre e
esclarecido, a importância da certeza médica quanto ao quadro clínico do enfermo,
cabendo inclusive, recorrer a outras opiniões profissionais para o reconhecimento da
dignidade da pessoa humana em todas as etapas da vida, inclusive na morte.
Ao comentar tal resolução, principalmente no que tange às consequências trazidas
pelo tratamento do quadro do enfermo ineficazmente, Friso expõe que “não se trata,
também, de disponibilidade à vida, mas sim de respeito à terminalidade da vida e da
aceitação de que nenhum tratamento curará o doente, mas, ao revés, trar-lhe-á dor e
sofrimento”. (FRISO, 2009, p. 148).
Vê-se desse modo a aceitação pelo CFM das diretivas antecipadas da vontade,
dando azo a uma melhor qualidade de vida- ou de morte, evitando procedimentos
médicos que não proporcionarão a cura da enfermidade, mas tão somente aumentarão o
sofrimento do paciente e daqueles que se encontram ao seu redor.
Insta destacar ainda, que a Resolução nº 1.805/2006 trouxe a idealização do Projeto
de Lei nº 352/2019, este por sua vez apresenta as mesmas disposições daquela, contudo
de forma mais detalhada, pois além de dispor sobre a possibilidade da aplicação das
diretivas antecipadas da vontade, traz em seu texto conceitos necessários ao entendimento
do instituto.
Ainda, reforçando a ideia da aplicação das diretivas antecipadas, o CFM editou a
Resolução nº 2.217/2018185, que aprovou o novo Código de Ética aplicável à medicina,
com revisões e alterações.

As principais mudanças feitas foram no sentido de ampliar a autonomia do paciente
e autorizar a aplicação do instituto em comento.
Inicialmente prevê os princípios fundamentais da atividade médica em seus incisos
do capítulo I, cabendo citar:
XXI - No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo
com seus ditames de consciência e as previsões legais, o médico
aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos
diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas
ao caso e cientificamente reconhecidas.
185 Aprova o Código de Ética Médica.
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XXII - Nas situações clínicas irreversíveis e terminais, o médico evitará
a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos
desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os
cuidados paliativos apropriados. (BRASIL, 2018).
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Ainda, no capítulo IV ao dispor acerca dos direitos humanos, prevê condutas que
são vedadas ao médico, no exercício de sua profissão, que também expressam a
importância da autonomia do paciente terminal.
Enquanto o art. 22 proíbe a conduta de “deixar obter consentimento do paciente ou
de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser realizado, salvo
em caso de risco iminente de morte” (BRASIL, 2018), o art. 24 veda a prática de “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”. (BRASIL, 2018).
Recentemente, o CFM editou a Resolução no 1.995/2012186, que dispõe
especificamente sobre as diretivas antecipadas da vontade, a qual em seu artigo art. 1º
apresenta sua definição, a saber:
Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos,
prévia e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados
e tratamentos que quer, ou não, receber no momento em que estiver
incapacitado de expressar, livre e autonomamente, sua vontade.
(BRASIL, 2012).
Destarte, com a edição das resoluções do CFM citadas, prevista e autorizada está a
aplicabilidade das diretivas antecipadas da vontade, uma vez resguarda a suspensão ou
recusa, por parte do enfermo, dos procedimentos médicos adotados em seu tratamento,
que visam apenas o prolongamento artificial da vida, uma vez que o paciente se encontra
em estado terminal, na iminência da morte.
Assim, mesmo instituto não estando expressamente autorizado no Código de Ética
Médico, de breve leitura de seu art. 41 e respectivo parágrafo único, inseridos no capítulo
V, referentes à relação médica com o paciente e familiares, observa-se o conteúdo das
diretivas antecipadas da vontade, pois veda ao médico “abreviar a vida do paciente, ainda
que a pedido deste ou de seu representante legal” (BRASIL, 2009), porém leva em conta a
vontade manifestada pelo paciente ainda consciente ou de seu representante, a saber:
Art. 41 [...]
186 Dispõe sobre as diretivas antecipadas de vontade dos pacientes.
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Parágrafo único. Nos casos de doença incurável e terminal, deve o
médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem
empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou
obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do
paciente ou, na sua impossibilidade, a de seu representante legal.
(BRASIL, 2018).
Ademais, vê-se a viabilidade e autorização na aplicação das diretivas antecipadas
pelo CFM, ao editarem resolução específica ao instituto.
Conclui-se dessa forma que não há qualquer óbice na legislação brasileira à
aplicação das diretivas antecipadas da vontade, pois reconhecedoras de princípios e
direitos fundamentais constitucionais, atinentes ao Estado Democrático de Direito,
sobretudo a dignidade da pessoa humana.
6.

APLICAÇÃO DAS DIRETIVAS ANTECIPADAS DA VONTADE

Com amparo essencialmente na dignidade da pessoa humana, e no bem-estar do
paciente terminal, verifica-se a plena aplicabilidade do instituto das diretivas antecipadas
da vontade, permitindo ao médico limitar ou suspender terapias médicas extraordinárias e
desproporcionais que não curam o enfermo terminal, mas apenas prolongam seu estado
de ‘quase morte’.
Para tanto, é imperiosa a autorização expressa do paciente em plena consciência e
discernimento, podendo ser substituída em caso de incapacidade pela decisão de seu
representante legal.
Lepargneur traz em seus ensinamentos extrato do living will, instrumento correlato
às diretivas antecipadas da vontade aplicável nos Estados Unidos, que denota também a
elevação da qualidade de vida do paciente terminal como principal preocupação da
medicina, assim destaca-se:
A quem de direito. Eu, subscritor, declaro que para o caso em que eu
esteja incapacitado de tomar parte nas decisões que me dizem
respeito, eis a expressão de meus desejos conscientes. Caso toda
esperança de cura física ou mental seja perdida, peço que me deixem
morrer, sem me conservar em vida por meios artificiais ou medidas
heroicas. Receio não a morte, mas a indignidade, a deterioração, a
dependência e o sofrimento sem esperança. Peço medicamentos
para calmar os sofrimentos, mesmo se favorecerem a morte. Faço
este pedido após madura reflexão. Espero que os que me amam
sentir-se-ão moralmente obrigados por esta expressão de minha
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vontade. Reconheço sua responsabilidade, procurando precisamente
aliviá-la. Data. Testemunhas. Assinatura. (LEPARGNEUR, 2001, p. 314).

7.
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Pretende-se reconhecer desse modo a liberdade e a capacidade de
autodeterminação, conteúdo da autonomia do indivíduo, para que perante uma
enfermidade incurável, na beira da morte, possa o paciente terminal, uma vez legitimado
para tanto, lançar mão das diretrizes antecipadas da vontade e abreviar seu fim já
conhecido e aguardado. Reconhecendo-se, por conseguinte, o direito à vida e a dignidade
da pessoa humana.
CONCLUSÃO

A partir do presente estudo, verifica-se que é imprescindível o reconhecimento do
princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento do Estado Democrático de Direito,
em todas as etapas da vida das pessoas.
Destarte, a dignidade deve estar presente tanto durante a vida, quanto no processo
da morte, razão pela qual se recorre ao instituto das diretivas antecipadas da vontade.
Decerto, conforme demonstrado, a morte digna ou mesmo boa é reflexo de uma
vida digna e boa, que por sua vez advém da vivência de cada um, pois, decorrem de suas
próprias experiências e escolhas.
Ainda, as diretivas antecipadas da vontade materializam a autonomia, haja vista que
diante da vontade expressa e consciente do enfermo terminal é autorizada a suspensão ou
não aplicação de procedimentos médicos extraordinários e desproporcionais, sem chances
de cura.
Ainda, este instrumento de vontade, como delineado, beneficia o paciente terminal,
trazendo-lhe bem-estar no fim da vida.
Trata-se de instrumento garantidor de uma morte digna, hábil a humanizar o
processo de morrer, com respeito aos princípios fundamentais constitucionais,
responsáveis por materializar a dignidade da pessoa humana.
Sendo a morte, algo que faz parte da vida, tanto o direito quanto a medicina devem
caminhar em conjunto para criar e regulamentar os meios capazes de garantir o viver e
morrer com dignidade.
Assim, com base na dignidade, bem como seus princípios derivados, tais como, a
autonomia e o direto à vida, tem-se a tentativa de autorizar a aplicação das diretivas
antecipadas da vontade, seja pelo projeto de lei nº 352/2019, seja pelas resoluções nº
1.805/2006, nº 2.217/2018 e no 1.995/2012.
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De modo que, contando com uma estreita relação entre médico, familiares e
paciente, qualquer intervenção médica deve seguir a vontade do paciente cujo quadro
clínico é irreversível e sua morte é inevitável.
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RESUMO: Esse artigo tem como foco principal analisar as assistências penais previstas na
Lei de Execução Penal brasileira e demonstrar de que maneira elas contribuem com a
ressocialização do preso. Ao se falar sobre execução penal é de suma importância
reconhecer os principais tratados e convenções que versam sobre essa temática. Por isso,
será feita uma análise sintética sobre eles, bem como sobre os mais importantes princípios
que norteiam o tratamento conferido aos reeducandos, no âmbito da Constituição Federal
e da Lei de Execução Penal. Por fim, serão abordadas as assistências penais em espécie,
suas principais características e contribuições para o cumprimento de um dos objetivos da
execução penal brasileira: a ressocialização. O método de pesquisa utilizado para a
confecção deste artigo baseia-se na pesquisa bibliográfica integrativa realizada através do
estudo de livros, doutrinas, artigos científicos e, é claro, legislação específica.
Palavras-chave: Assistências Penais. Lei de Execução Penal. Ressocialização. Preso.
ABSTRACT: The main focus of this article is to analyze the criminal assistances provided
on the Brazilian Penal Execution Law and demonstrate how they contribute with the
prisoner’s resocialization. When talking about penal execution it’s quite important to
recognize the main treaties and conventions which talk about this theme. Therefore, it will
be made a summary analysis about them and also about the most important principles that
lead the treatment given to the prisoners, in the context of the Federal Constitution and
also the Penal Execution Law. Lastly, it will be mentioned the criminal assistances in kind,
their major features and contributions to accomplish one of the Brazilian Penal Execution
Law purposes: the resocialization. The research method used to make this article is based
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on integrative literature search made through book study, doctrines, scientific articles and,
of course, the specific legislation.
Keywords: Criminal Assistances. Penal Execution Law. Resocialization. Prisoner.
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Sumário: Introdução. 1. A Execução Penal à luz do Direito Internacional: Análise sintética
dos principais Tratados e Convenções Internacionais sobre a Execução Penal. 2. Tratamento
principiológico conferido ao reeducando pela Constituição e a Lei de Execuções Penais:
Direitos Fundamentais do Preso. 3. Análise das Assistências prestadas aos reeducandos
como importantes instrumentos de ressocialização. 3.1. Da Assistência Material. 3.2. Da
Assistência à Saúde. 3.3. Da Assistência Jurídica. 3.4. Da Assistência Educacional. 3.5. Da
Assistência Social e Religiosa. Conclusão. Referências.
Introdução
No âmbito da Execução Penal, a Lei n° 7.210 de 11 de julho de 1984 é a responsável
por disciplinar as relações entre preso, internado e o Estado. A supracitada lei prevê em
seu bojo que um de seus objetivos, além de cumprir com as decisões e sentenças judiciais
condenatórias, é de proporcionar condições para a harmônica integração social do preso
e do internado.
Como forma de cumprir com seu objetivo, a Lei de Execução Penal apresenta em
seu texto legal um rol de assistências que serão prestadas pelo Estado aos presos e
internados do sistema penitenciário brasileiro, sendo elas: a assistência material, à saúde,
à educação, jurídica, social e religiosa. Elas constituem direitos assegurados aos presos
dentro dos estabelecimentos penais e se aplicadas corretamente auxiliarão
significativamente no processo de retorno dos apenados ao convívio social.
Não é difícil perceber que o sistema penitenciário brasileiro causa uma má
impressão na sociedade. Uma justificativa coerente para tanto é o fato de que pouco se
fala sobre o mesmo e, nas poucas vezes em que é mencionado nos veículos de
comunicação, o que é exposto para a população são os cenários de crise, descaso e
rebeliões, ocasionando um certo preconceito com aqueles que deixam o sistema e
retornam à vida em sociedade.
Tendo em vista esse claro preconceito social com o assunto e a falta de informação
disponibilizada a população, o presente artigo objetiva esclarecer de que forma a Lei n°
7.210/84 normatiza a execução penal e como ela estabelece os meios que contribuirão na
reintegração social dos apenados. Desta forma, a sociedade terá o conhecimento das
previsões legais e poderá cobrar efetivamente de seus representantes eleitos as medidas
necessárias para que o objetivo da Lei de Execução Penal seja alcançado.
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No que tange a metodologia adotada nesse artigo, ela se dará por meio de uma
pesquisa qualitativa de natureza pura e básica, baseada no método dedutivo em sua
vertente descritiva. Por isso, não há quantificação numérica relacionada com esse artigo,
mas sim uma análise geral, realizada através de coleta de dados bibliográficos integrativos,
voltada ao indivíduo e a forma como seu comportamento é afetado pela problemática aqui
discutida.
A seguir serão abordadas através de três capítulos as considerações pertinentes a
cumprir com o objetivo deste artigo. O enfoque inicial destina-se a uma análise sintética
do ponto de vista internacional da execução penal. Em seguida, é apresentado o
tratamento principiológico conferido aos reeducandos na perspectiva da legislação
nacional e, por fim, são abordadas as assistências prestadas aos apenados e de que
maneira elas serão importantes instrumentos de ressocialização.
1. A EXECUÇÃO PENAL À LUZ DO DIREITO INTERNACIONAL: ANÁLISE SINTÉTICA
DOS PRINCIPAIS TRATADOS E CONVENÇÕES INTERNACIONAIS SOBRE EXECUÇÃO
PENAL
Quando se inicia o estudo do Direito Penal é muito comum que os educadores do
ramo façam uma alusão ao passado com o objetivo de demonstrar toda a evolução do
caráter punitivo do homem. Essa alusão retrata como o homem deixou de adotar penas
primordialmente cruéis, como aquelas inspiradas no famoso dito “olho por olho, dente por
dente”, baseadas nas leis de Talião, e passou a enxergá-las em seu caráter reeducativo e
humanizado.
A partir do século XIX, além dos objetivos de punir o delinquente e
defender a sociedade dele, isolando-o para evitar o contágio do mal
e inspirando o temor ao seu destino, a meta de reabilitar passou a
merecer ênfase especial. Ora sendo vista como semelhante à
finalidade do hospital, ora como a da escola, a função da prisão passa
a ser designada por terapêutica, cura, recuperação, ato regenerativo,
readaptação, ressocialização, reeducação (Foucault, 2000, p. 16).
Em meados do século XX a Declaração Universal dos Direitos Humanos, também
conhecida como DUDH, surge motivada a mudar o cenário mundial após as grandes
barbaridades presenciadas pela humanidade na Segunda Guerra Mundial. Ao estabelecer
princípios basilares nas relações entre indivíduos, ela consolidou-se como um dos mais
importantes instrumentos normativos da história e, por isso, serviu de parâmetro para
muitos tratados e convenções que versam sobre a execução penal e que o Brasil é
signatário. Assim relembra Castilho sobre o contexto histórico da DUDH:
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O reconhecimento e a proteção da dignidade da pessoa humana
foram fruto, em grande parte, de intensas violações à integridade
física e psicológica de grandes coletividades de seres humanos, de
forma que, como reação da consciência coletiva a essas atrocidades,
a construção de um sistema de regras protetivas foi resultado das
barbáries” (CASTILHO, 2013, p. 220).
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Não há dúvidas de que a DUDH foi um grande marco da normativa internacional,
reunindo nações de todo o globo em busca da preservação da igualdade e dignidade de
seus cidadãos, sem distinções ou discriminações de qualquer espécie. Ademais, temáticas
como a vedação à tortura e a tratamentos e penas degradantes ou cruéis não deixaram de
ser mencionadas pela supracitada declaração.
Nesse sentido, obedecendo os preceitos legais do art. 5° da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, em 1969, a Convenção Americana de Direitos Humanos, também
conhecida como Pacto de San José da Costa Rica, surgiu e apresentou no art. 5° de seu
texto de lei:
Art. 5° - Direito à integridade pessoal; Toda pessoa tem direito a que
se respeite sua integridade física, psíquica e moral; Ninguém deve ser
submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou
degradantes. “Toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada
com o respeito devido à dignidade inerente ao ser humano; A pena
não pode passar da pessoa do delinquente; Os processados devem
ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias
excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua
condição de pessoas não condenadas; Os menores, quando puderem
ser processados, devem ser separados dos adultos e conduzidos a
tribunal especializado, com a maior rapidez possível, para seu
tratamento; As penas privativas de liberdade devem ter por finalidade
essencial a reforma e a readaptação social dos condenados.
(CONVENÇÃO, 1969)
Reiterando a preocupação mundial relacionada à tortura, aos tipos penais e ao
tratamento conferido aos encarcerados, duas importantes convenções nos anos de 1984 e
1985 surgem objetivando tornar mais eficaz a luta contra essas matérias. São elas,
respectivamente, a Convenção Contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis,
Desumanos ou Degradantes e a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura.
Sobre tal temática salienta Coimbra:
Arregue-se, contudo, que a tortura, por representar um gravíssimo
atentado à dignidade humana, passou a ter uma dimensão
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internacional, de forma que o interesse na sua repressão atingiu um
interesse supranacional, com a criação de organismos em nível
internacional ou mesmo regional, destinados a propiciarem não só a
paz entre as nações, mas também o sobrelevamento do respeito à
humanidade e à dignidade humana (COIMBRA, 2002, p. 09)
Diante de todo exposto, é nítida a preocupação mundial com a pessoa humana e
com a maneira como as nações globais zelam pelo bem da vida em seus ordenamentos
jurídicos. No âmbito da execução penal não seria diferente, prova disso é que todos os
tratados e convenções aos quais o Brasil faz parte, e que versam sobre a questão da
dignidade humana, mencionam em seus textos a proibição a tratamentos cruéis, penas de
caráter perpétuo e, além disso, evidenciam a pena em sua modalidade reeducativa.
Levando isso em consideração, tanto a Lei de Execução Penal quanto o Decreto
6.049 de 2007, ambos instrumentos normativos reguladores dos estabelecimentos penais
estaduais e federais, respectivamente, foram desenvolvidos seguindo todos os parâmetros
para que, ao menos em tese, a população carcerária possua seus direitos fundamentais
garantidos, acompanhando também as determinações das Regras de Bangkok, aprovadas
pela ONU em 2010, e as Regras Mínimas para Tratamento de Presos, ou Regras de
Mandela, que surgiram em 1955 e foram devidamente revisadas e oficializadas pelas
Nações Unidas em 2015.
Levando em consideração resoluções, tratados, declarações e regras das Nações
Unidas que abrangem a justiça criminal e a repressão ao crime, as Regras de Bangkok
surgem estipulando um conjunto de normas que regulam as necessidades e realidades
específicas de mulheres presas e infratoras, uma vez que a presença dessas no ambiente
prisional é crescente no decorrer dos anos. Sobre o assunto acrescenta Greco:
Infelizmente, tem crescido no mundo o número de mulheres presas.
Isso se deve, sobretudo, ao tráfico de drogas, que arregimenta todas
as pessoas para fazerem parte de sua nefasta "empresa". O chamado
"amor bandido" também é um dos fatores de crescimento do
número de mulheres no cárcere, que se apaixonam por criminosos
normalmente ligados ao tráfico de drogas. Essa união explosiva
acaba fazendo com que as mulheres também enveredem na prática
de ilícitos penais, tendo como consequência a sua privação de
liberdade, juntamente com seu companheiro. (GRECO, 2015, p.209).
O princípio básico seguido pelas Regras de Bangkok se baseia na não descriminação
ou distinção de qualquer espécie. Por isso, é vital que as situações peculiares e intrínsecas
à qualidade de ser mulher sejam levadas em consideração em todas as etapas de
cumprimento da pena, de forma que as necessidades desse público sejam de fato
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atendidas, na medida de sua desigualdade. Assim estipula o tópico 2 das observações
preliminares às regras:
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2. Reconhecendo a necessidade de estabelecer regras de alcance
mundial em relação a considerações específicas que deveriam ser
aplicadas a mulheres presas e infratoras e levando em conta várias
resoluções relevantes adotadas por diferentes órgãos das Nações
Unidas, pelas quais os Estados membros foram convocados a
responder adequadamente às necessidades das mulheres presas e
infratoras, as presentes regras foram elaboradas para complementar,
conforme seja apropriado, as Regras mínimas para o tratamento de
reclusos e as Regras mínimas das Nações Unidas sobre medidas não
privativas de liberdade (Regras de Tóquio),17 em conexão com o
tratamento de mulheres presas e alternativas ao encarceramento
para mulheres infratoras (CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2016,
pg.18)
De modo menos específico e mais abrangente as Regras Mínimas para Tratamento
de Presos, ou Regras de Mandela, apresentam as diretrizes a serem levadas em
consideração por cada Estado no que concerne ao tratamento de reclusos dentro dos
estabelecimentos prisionais existentes. Essas regras não tem como objetivo criar um
modelo próprio de sistema prisional, mas sim expor bons princípios e métodos no
tratamento dos encarcerados.
Regra 4. 1. Os objetivos de uma sentença de encarceramento ou de
medida similar restritiva de liberdade são, prioritariamente, de
proteger a sociedade contra a criminalidade e de reduzir a
reincidência. Tais propósitos só podem ser alcançados se o período
de encarceramento for utilizado para assegurar, na medida do
possível, a reintegração de tais indivíduos à sociedade após sua
soltura, para que possam levar uma vida autossuficiente, com
respeito às leis. 2. Para esse fim, as administrações prisionais e demais
autoridades competentes devem oferecer educação, formação
profissional e trabalho, bem como outras formas de assistência
apropriadas e disponíveis, inclusive aquelas de natureza reparadora,
moral, espiritual, social, esportiva e de saúde. Tais programas,
atividades e serviços devem ser oferecidos em consonância com as
necessidades individuais de tratamento dos presos. (REGRAS DE
MANDELA, 2015, p.21)
As regras de Mandela foram balizadores significativos para a elaboração das
assistências destinadas aos presos e egressos do sistema penitenciário nacional, uma vez
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que estipularam parâmetros a serem seguidos e que posteriormente foram transformados
no que se conhece hoje como assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social,
religiosa e ao egresso, as quais serão discutidas adiante.
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2. TRATAMENTO PRINCIPIOLÓGICO CONFERIDO AO REEDUCANDO PELA
CONSTITUIÇÃO E A LEI DE EXECUÇÕES PENAIS: DIREITOS FUNDAMENTAIS DO
PRESO.
Realizando-se uma abordagem da legislação interna, por meio da Lei de Execuções
Penais e a Constituição Federal, analisando sua exposição principiológica, enriquece-se a
teoria no estudo sobre os direitos e garantias fundamentais dos que se encontram no
sistema prisional brasileiro.
A Lei de Execuções Penais reúne princípios e regramentos norteadores que regem
a execução da pena. Segundo Guilherme de Souza Nucci (2016), é o momento no processo
penal em que se faz valer o mandamento exposto da sentença penal condenatória, sendo
ela privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de natureza pecuniária.

Há uma coletânea de princípios próprios que consolidam os instrumentos
mandamentais contidos no processo de execução da pena. Dentre os princípios que se
pode explanar estão: legalidade, humanização das penas, proporcionalidade da pena,
isonomia, jurisdicionalidade, individualização da pena e ressocialização. No presente
capítulo não se buscou explanar todos, mas explicar didaticamente como alguns são
aplicados aos reeducandos dentro do processo de execução. Sobre o princípio da
legalidade, Alexis Couto de Brito afirma que:
O cânone do Direito Penal possui ressonância na execução penal: não
há pena sem lei anterior que a defina. E acrescentamos: não há
execução da pena sem lei. O princípio da legalidade garante que
tanto juiz como autoridade administrativa concorrerão para com as
finalidades da pena, garantindo direitos e distribuindo deveres em
conformidade com a lei. (BRITO, 2019, n.p)
A legalidade na execução da pena segue o mesmo prisma presente no Direito Penal
e Processual Penal. O que se busca é limitar a privação de direitos conforme o que estiver
estabelecido em lei, não se admitindo inserções arbitrárias. Este princípio também encontra
morada na Constituição Federal, em seu artigo, 5º, inciso II (BRASIL, n.p) “ninguém será
obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei”. Sendo assim,
guardando uma maior seguridade quanto à sua aplicação por ter respaldo no texto
constitucional vigente.
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A humanização das penas é outro importante caráter vigente na execução penal
que merece destaque. Com o decorrer da história, as penas foram deixando de serem
aplicadas como mecanismos de tortura sem qualquer limite ou dignificação à pessoa
humana. À exemplo de como eram sentenciados os condenados, se tem as descrições de
Michel Foucault, na memorável obra “Vigiar e Punir”:
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O ciclo está fechado: da tortura à execução, o corpo produziu e
reproduziu a verdade do crime. Ou melhor, ele constitui o elemento
que, através de todo um jogo de rituais e de provas, confessa que o
crime aconteceu, que ele mesmo o cometeu, mostra que o leva
inscrito em si e sobre si, suporta a operação do castigo e manifesta
seus efeitos da maneira mais ostensiva. O corpo várias vezes
supliciado sintesa a realidade dos fatos e a verdade da informação,
dos atos de processo e do discurso do criminoso, do crime e da
punição. Peça essencial, conseqüentemente, numa liturgia penal em
que deve constituir o parceiro de um processo organizado em torno
dos direitos formidáveis do soberano, do inquérito e do segredo.
(FOUCAULT, 1999, p. 41)
À luz da Constituição Federal (1988), o tratamento ao presidiário deve ser isento de
morte, salvo em guerra declarada, além de não se permitir prisões perpétuas, de trabalhos
forçados, de banimento ou com caráter cruel. Logo, se extrai que as condenações devem
ser estabelecidas respeitando a dignidade da pessoa humana. Por sua vez, também há o
princípio da proporcionalidade das penas, no qual preceitua uma razoabilidade entre o
delito e a pena:
Em outras palavras, o princípio da proporcionalidade possui três
destinatários: o legislador (proporcionalidade abstrata), o juiz da
ação penal (proporcionalidade concreta), e os órgãos da execução
penal (proporcionalidade executória). Na proporcionalidade. Na
proporcionalidade abstrata (ou legislativa), são eleitas as penas mais
apropriadas para cada infração penal (seleção qualitativa), bem como
as respectivas graduações – mínimo e máximo (seleção quantitativa).
Na proporcionalidade concreta (ou judicial), orienta-se o magistrado
no julgamento da ação penal, promovendo a individualização da
pena adequada ao caso concreto. Finalmente, na proporcionalidade
executória (ou administrativa) incidem regras inerentes ao
cumprimento da pena, levando-se em contas as condições pessoais
e o mérito do condenado. (MASSON, 2017, 56)
Pode-se referendar que a proporcionalidade executória está relacionada a fatores
como, por exemplo, a progressão de regime, tendo em vista que cumprindo os requisitos
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impostos pela lei, o reeducando terá direito a ter sua pena atenuada, passando a ser
balanceado o período dentro da prisão conforme seu mérito.
O princípio da isonomia também é um instrumento que se encontra presente na Lei
de Execuções Penais. O que se pretende com ele é combater indiferenças no sistema
prisional, seja por meio de regalias ou mesmo rigor excessivo, tendo como justificativa a
necessidade de se manter a ordem e, para tanto, os reeducandos devem ser tratados de
maneira igualitária, a fim de se evitar represálias e injustiças.
A isonomia ou igualdade não equivale à simples equiparação de
todos os condenados, mesmo porque os homens não são iguais, e
suas diferenças são importantes e devem ser consideradas na
execução de sua pena. Com isonomia pretende-se assegurar que
privilégios e restrições não serão reconhecidos indiscriminadamente,
por motivos de raça, origem social ou política. (BRITO, 2019, n.p)
O princípio da jurisdicionalidade, segundo Alexis Couto de Brito (2019), consagra
que, toda a execução da pena seja pautada com o devido processo legal, sendo o juiz,
quem irá conduzir o processo de execução. Nada mais é que uma importante seguridade
para que o reeducando tenha o cumprimento da pena avaliada sob o viés da legalidade.
Ao ser condenado, assim como disserta Rodrigo Duque Estrada Roig (2021), o
detendo também deve ter o tratamento com base no princípio da individualização das
penas, ou seja, além do magistrado, as demais autoridades responsáveis pela execução
possuem o dever de analisar concretamente as situações dos reeducandos, levando em
consideração o caráter humanitário.
Por fim, mas não menos importante, está o princípio responsável por uma das
finalidades da pena no Brasil, a ressocialização. Para melhor exemplificar é necessário
entender o caráter da pena no sistema penal brasileiro. Conforme Fernando Capez (2016),
há três teorias que explicam a finalidade da pena: absoluta, relativa e mista. Na teoria
absoluta, a pena visa apenas punir o infrator do mal injusto, já a teoria relativa, a pena
possui o escopo de prevenir que novos delitos sejam cometidos, segregando os
criminosos, enquanto também intimida que outros também violem a norma penal. Por
último, há a teoria mista, que é a junção das duas anteriores, ou seja, se busca punir o
delinquente, bem como prevenir por meio da reeducação e intimidação que é transmitida
à sociedade.
Consequentemente se pode compreender o princípio da ressocialização como um
dos objetivos da aplicação da pena. O preso passa por um processo de reinserção social,
sofrendo a punição pelo crime apenado e sendo norteado por novos caminhos para que
não venha reincidir.
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Diante dos comentários acerca do tratamento principiológico conferido aos
reeducandos, nota-se uma forte base de princípios reforçados pela força normativa da
Constituição Federal, o que contribuem para que se tente aproximar ao máximo as
finalidades impostas pela lei à realidade carcerária. Rogério Greco atenciosamente pontua:

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

No que diz respeito ao sistema penitenciário, como se percebe,
parece que o desrespeito à dignidade da pessoa pelo Estado é ainda
mais intenso. Parece que, além das funções que, normalmente, são
atribuídas às penas, vale dizer, reprovar aquele que praticou o delito,
bem como prevenir a prática de futuras infrações penais, o Estado
quer vingar-se do infrator, como ocorria em um passado não muito
distante, fazendo com que se arrependa amargamente pelo mal que
praticou perante a sociedade, na qual se encontrava inserido.
(GRECO, 2015, p.68)
Vale frisar que o desrespeito aos princípios durante a execução penal é um grave
impulso para a defasagem e ineficiência do sistema carcerário, passando-se a ter o efeito
inverso do desejado. O caráter da ressocialização passa então a ser asfixiado diante da
inoperabilidade do Estado em conseguir cumprir o que diz a lei.
Os direitos fundamentais dos presos, contidos na Constituição Federal (1988), no
artigo 5º e incisos, como a garantia do cumprimento em estabelecimento prisional
adequado, vedação ao tratamento desumano, desrespeito a integridade física e moral,
além da atenção especial às presidiárias grávidas, são exemplos mútuos de como o
legislador se preocupou com a dignificação da pessoa humana, indistintamente seja qual
o seu status social.
3. ANÁLISE DAS ASSISTÊNCIAS PRESTADAS AOS REEDUCANDOS COMO IMPORTANTES
INSTRUMENTOS DE RESSOCIALIZAÇÃO.
A natureza da pena talvez mais conhecida pela sociedade é a de caráter retributivo,
ou seja, a conduta criminosa praticada será devidamente processada e a ela será aplicada
uma sanção proporcional ao dano causado. Entretanto, ao observar o art. 1° da LEP que
expressa: “A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou
decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do
condenado e do internado” (Brasil, 1984, art. 1°), é possível averiguar que, além do caráter
retributivo, a pena em sua natureza preventiva também é objetivo do texto legal
supracitado.
Desta forma, o caráter preventivo da pena auxilia o condenado ao retorno do
convívio social, cumprindo com sua função ressocializadora, e ainda contribui para que o
objetivo precípuo da Lei de Execução Penal seja atingido. Para tanto, as assistências são de
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máxima importância, ficando a cargo do Estado propiciar os recursos pessoais e materiais
necessários. Para complementar o assunto, assim expõe sua visão Nucci
Reprimindo o criminoso, o Estado promove a prevenção geral
positiva (demonstra a eficiência do direito penal, sua existência,
legitimidade e validade) e geral negativa (intimida a quem pensa em
delinquir, mas deixa de fazê-lo para não enfrentar as consequências).
Quanto ao sentenciado, objetiva-se a prevenção individual positiva
(reeducação e ressocialização, na medida do possível e da sua
aceitação), bem como a prevenção individual negativa (recolhe-se,
quando for o caso, o delinquente ao cárcere para que não torne a
ferir outras vítimas). (NUCCI, 2005, p.920)
O art. 10 a LEP (1984) volta a frisar o objetivo retributivo e preventivo da pena, mas
dessa vez afirmando que as assistências seguem as mesmas características da mesma, e
que também abrangem a pessoa do egresso. Por egresso entende-se tanto o liberado
definitivo, quando o liberado condicional durante o período de prova. Tanto é verdade que
o Centro Nacional de Apoio ao Egresso (CNAE) foi criado através da resolução n°15 de 10
de dezembro de 2003 por meio do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária.
Ainda no que tange ao egresso, sua assistência consistirá na orientação e apoio para
reintegrá-lo à vida em liberdade através da concessão, se necessário, de alojamento e
alimentação, em estabelecimento adequado, pelo prazo de dois meses. Além disso, a
assistência social também contribuirá com a obtenção de trabalho, tudo isso
supervisionado pelo Conselho Penitenciário, nos termos dos arts. 25, 27 e 78 da Lei de
Execução Penal (1984). Ademais, estabelecem-se as assistências, sendo elas: I - material; II
- à saúde; III - jurídica; IV - educacional; V - social; VI - religiosa.
3.1. DA ASSISTÊNCIA MATERIAL
A assistência material consiste no fornecimento de instalações e serviços que
atendam aos presos nas suas necessidades pessoais, além de locais destinados à venda de
produtos e objetos permitidos e não fornecidos pela Administração do estabelecimento
prisional. Cumpre lembrar que esta obedece às Regras Mínimas de Tratamento de Presos,
e que nela estão inseridos os contextos de acomodações, vestuário, higiene pessoal e
alimentação.
Singularidades como o clima da região onde a unidade prisional esteja localizada
devem ser respeitadas, de modo que seja oferecido aos detentos desses locais a
vestimenta e alimentação adequada. Sendo assim, aqueles que se encontrarem em regiões
com temperaturas extremas estão protegidos pela legislação que garante a eles o
recebimento de materiais condizentes para tal.
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Por outro lado, no que concerne à assistência à saúde, a Lei de Execução Penal
estabelece: “A assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo,
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico” (LEP, 1984, art.14). Com
isso, constata-se que a mesma será prestada aos condenados tanto antes de entrar ao
estabelecimento penal, respeitando seu caráter preventivo, quanto depois do ingresso, se
houver necessidade para tal. Além disso, a lei também admite a possibilidade de permissão
de saída para tratamento médico, nos casos em que o estabelecimento penal de origem
não esteja aparelhado suficientemente para prestar o auxílio ao condenado.
As detentas que por ventura estejam grávidas também possuem seus direitos
assegurados pela assistência à saúde, a qual garante o recebimento de atendimento prénatal e no pós parto quando a criança ainda for considerada recém nascida. Cabe salientar
ainda que o art. 43, VII da Lei de Execução Penal (1984) ainda estipula a possibilidade de
contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento
ambulatorial, por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o
tratamento.
Na resolução n° 07 aprovada em 14 de abril de 2003 pelo Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária (Brasil, 2003) foram estipuladas, dentre outras coisas, a
distribuição de medicamentos e instalações adequadas para o atendimento médico, assim
como uma equipe básica de atendimento a proporção de detentos por equipe, de modo
que seja priorizado um atendimento de qualidade.
3.3 DA ASSISTÊNCIA JURÍDICA
A assistência jurídica prevista na Lei de Execução Penal, possui respaldo no texto
Constitucional o qual expressa que a assistência judiciária integral e gratuita é direito
constitucional de todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos, o que reforça
ainda o princípio da ampla defesa, o qual estipula que ninguém será processado sem que
haja a possibilidade de oferecimento de defesa técnica por advogado contratado ou
nomeado pelo Estado (Brasil, 1988). Explicitando o princípio constitucional da ampla
defesa, Alexandre de Moraes diz:
Por ampla defesa, entende-se o asseguramento que é dado ao réu
de condições que lhe possibilitem trazer para o processo todos os
elementos tendentes a esclarecer a verdade ou mesmo de omitir-se
ou calar-se, se entender necessário, enquanto o contraditório é a
própria exteriorização da ampla defesa, impondo a condução
dialética do processo (‘par conditio’), pois a todo ato produzido pela
acusação, caberá igual direito da defesa de opor-se-lhe a versão que
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melhor apresente, ou, ainda, de fornecer uma interpretação jurídica
diversa daquela feita pelo autor. (MORAES, 2002, p.125)
Respeitando esses preceitos, a LEP estabelece que as Unidades Federativas, por
meio da Defensoria Pública, que compõe o rol de órgãos de execução Penal, deverão
prestar auxílio dentro e fora dos estabelecimentos penais, os quais deverão contar com
instalações apropriadas para que sejam realizados os atendimentos com o Defensor
Público do local.
Cumpre ainda salientar que não somente os condenados que se encontram no
estabelecimento penitenciário serão amparados pela assistência jurídica, uma vez que a Lei
de Execução Penal (1984) também arrola ao seu texto a previsão de prestação jurídica
integral e gratuita aos réus, sentenciados em liberdade, egressos e seus familiares que não
possuam recursos financeiros para constituir advogado.
3.4. DA ASSISTÊNCIA EDUCACIONAL
No que concerne à assistência educacional, a Lei de Execução Penal expressa no seu
art. 17 “A assistência educacional compreenderá a instrução escolar e a formação
profissional do preso e do internado” (Brasil,1984), desta forma, em conformidade com o
que a Carta Magna Nacional (1988) que determina em seu art. 205 que a educação tratase de direito social, sendo do Estado e da família o dever de proporcioná-la e incentivá-la
com colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Tendo em vista o divisor de águas que a educação é na vida das pessoas, entendese ela como sendo uma das principais assistências mencionadas pela lei, uma vez que
muitos presos que por ventura cheguem ao sistema penitenciário devido à ausência de
instrução escolar, a partir do momento que passam a tê-la, encontram a possibilidade de
transformar suas vidas e de sair dos estabelecimentos penais de forma mais rápida ao se
beneficiarem da remição. Sobre o impacto da educação na vida do homem, expressa o
filósofo Kant
A educação é uma arte, cuja prática necessita ser aperfeiçoada por
várias gerações. Cada geração, de posse dos conhecimentos das
gerações precedentes, está sempre melhor aparelhada para exercer
uma educação que desenvolva todas as disposições naturais na justa
proporção e de conformidade com a finalidade daquelas, e, assim,
guie toda a humana espécie a seu destino. (KANT, 1999, p. 19

Além de todo o exposto, a LEP ainda prevê a possibilidade de realização de
convênios nos casos em que os recursos provenientes do Estado sejam insuficientes para
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suprir a demanda de material, pessoal e de recursos financeiros. Ela ainda estipula o censo
penitenciário o qual é utilizado para se obter informações sobre os níveis de escolaridade
dos presos e também para propiciar eventuais melhorias no sistema educacional ofertado
à população carcerária. Assim a Lei de Execução Penal trata sobre a questão do censo
penitenciário:
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Art. 21-A. O censo penitenciário deverá apurar: I - o nível de
escolaridade dos presos e das presas; II - a existência de cursos nos
níveis fundamental e médio e o número de presos e presas
atendidos; III - a implementação de cursos profissionais em nível de
iniciação ou aperfeiçoamento técnico e o número de presos e presas
atendidos; IV - a existência de bibliotecas e as condições de seu
acervo; V - outros dados relevantes para o aprimoramento
educacional de presos e presas (BRASIL, 1984, art. 21-A)
Portanto, para que se cumpram as determinações legais são ofertadas aos presos o
ensino fundamental, de forma obrigatória, o ensino médio, regular ou supletivo, com
formação geral ou educação profissional de nível médio, sempre integrando-se ao sistema
de ensino estadual e municipal para que desta forma, após a liberação do sistema prisional,
o indivíduo possua condições para continuar com seus estudos, conforme estipulado pelas
Regras de Mandela.
3.5. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E RELIGIOSA
Ademais, cumpre ainda tratar das assistências social e religiosa. A primeira possui
como objetivo a prestação do devido amparo e preparo do preso e do internado para o
retorno à sociedade. Essa prestação se dará mediante a ciência do quadro de saúde do
preso, o acompanhamento nas permissões de saída e saídas temporárias, a realização de
relatório contendo eventuais problemas ou dificuldades enfrentados com o assistido, a
promoção de recreação, na medida do possível, dentro dos estabelecimentos prisionais, a
orientação e obtenção de documentos que possam contribuir com o retorno à liberdade
e também com a orientação à família do assistido, quando se fazer necessário.
Já a segunda, está diretamente ligada à liberdade de culto e de crença, garantida
pela Constituição Federal Brasileira. Sendo assim, será permitido aos presos e internados,
nos termos do art. 24 da Lei de Execução Penal, a participação nos serviços organizados
no estabelecimento penal, bem como a posse de livros de instrução religiosa, não podendo
ser o preso e o internado obrigados a participar da atividade religiosa ofertada.
Diante de todo o exposto, cumpre frisar o quão relevante são as assistências para
que o objetivo reintegrativo da Lei de Execução seja, de fato, cumprido. Quando tiradas do
papel e colocadas em prática elas apresentam aspectos muito positivos no que diz respeito
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à ressocialização e diminuição da reincidência. Como exemplo, pode-se citar o método das
APACs (Associações de Proteção ao Condenado). Sobre as APACs Mário Ottoboni relata:
Num encontro internacional sobre penitenciarismo realizado em
Quito, Equador, representantes de vários países repletos de
curiosidade, indagaram acerca da definição da APAC. Na
oportunidade, a definimos como uma entidade que dispõe de ‘’um
método de valorização humana, portanto de evangelização, para
oferecer ao condenado condições de recuperar-se e com o propósito
de proteger a sociedade, socorrer as vítimas e promover a justiça ``.
(OTTOBONI, 2014, p. 33)
Sobre o tema ele ainda destaca que
O Método trabalha principalmente com a valorização humana do
infrator, os quais na maioria das vezes são vistos como irrecuperáveis,
que não velem nada. Além disso, também se busca a proteção à
sociedade, às vítimas e seus familiares, ajudando-os em suas
necessidades tanto materiais, quando espirituais e psicológicas.
(OTTOBONI, 2014, p. 34-35)
Segundo informações disponibilizadas pela Revista Consultor Jurídico (2017) o
método alternativo da APAC tem índice de reincidência de 30%, enquanto que nas prisões
que não fazem uso do método a número sobe para 90%, conforme dados ofertados pela
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados (FBAC). De acordo com a entidade,
esses números se devem à estratégia de apresentar aos presos conceitos como
responsabilidade, autovalorização, solidariedade e capacitação, aliados à humanização do
ambiente prisional.

CONCLUSÃO
Ao analisar as assistências previstas na Lei de Execução Penal é possível inferir o
quanto elas estão diretamente ligadas ao princípio da dignidade da pessoa humana, uma
vez que o menosprezo à vida daqueles que se encontram recolhidos dentro dos
estabelecimentos prisionais dificilmente resulta em um dos objetivos da supracitada lei: a
ressocialização.
A preocupação do legislador em garantir aos encarcerados recursos suficientes para
que cumpram suas reprimendas de forma digna reforça a concepção de que, assim como
muitas nações mundiais o fizeram depois do advento da Declaração Universal de Direitos
Humanos, o Brasil passa a valorizar não somente a pena em seu caráter retributivo, mas
também ressocializador.
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Muito embora a realidade carcerária de muitos estabelecimentos penais nacionais
não compactue integralmente com os ditames da Lei de Execução Penal, é necessário que
a população reconheça os benefícios que a correta aplicação das assistências penais pode
trazer à sociedade como um todo, sendo o principal deles a drástica redução dos indicies
de reincidência.
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DANOS MORAIS DECORRENTES DO ABANDONO AFETIVO PATERNO:
MONETIZAÇÃO DO AMOR OU DESCUMPRIMENTO DOS DEVERES DO EXERCÍCIO DO
PODER FAMILIAR
ARIANE SENA PINHEIRO:
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Direito
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Universitário FAMETRO.
RESUMO: O papel do pai na vida de uma criança e a interação entre ambos é um dos
fatores decisivos para o desenvolvimento cognitivo e social da criança na comunidade e,
apesar das teorias psicológicas revelarem os efeitos danosos da omissão dessa prática,
muitos pais se apresentam negligentes a essa missão. No Brasil, infelizmente o índice de
abandono afetivo paterno é um dano social que atinge números incapazes de serem
estimados e, nesse contexto, a busca jurisdicional para reparação tem sido para as vítimas
um árduo desafio – no sentido de demonstrar que o dano é decorrente do dever do
exercício do poder familiar e não uma monetização do amor. Dada o relevante impacto
que esta conduta omissiva causa na sociedade, é necessário que se discuta o que o Direito
tem a dizer sobre tal, o que está acontecendo em nossos Tribunais em relação à demanda
dos filhos abandonados afetivamente. Nesse sentido, considerando que cada vez mais os
julgados apontam para o entendimento de que o reconhecimento do dano moral
específico busca a reparação dos danos psicológicos advindos do abandono afetivo e do
descumprimento do dever de cuidar. O presente trabalho tem por finalidade demonstrar
qual a tendência jurisprudencial brasileira, acerca das ações de danos morais decorrentes
do abandono afetivo, tendo como marco o julgamento do Recurso Especial n° 1.159.242 SP (2009⁄0193701-9) de 24 de abril de 2012.
PALAVRAS-CHAVE: Poder Familiar. Abandono afetivo. Responsabilidade civil. Dano moral.
ABSTRACT: The role of the father in a child's life and the interaction between them is one
of the decisive factors for the child's cognitive and social development in the community
and, although psychological theories reveal the harmful effects of omitting this practice,
many parents are negligent to that mission. In Brazil, unfortunately, the paternal affective
abandonment rate is a social damage that reaches numbers incapable of being estimated
and, in this context, the jurisdictional search for reparation has been an arduous challenge
for victims - in the sense of demonstrating that the damage is due to the duty to exercise
family power and not a monetization of love. Given the relevant impact that this omissive
behavior causes in society, it is necessary to discuss what the Law has to say about it, what
is happening in our Courts in relation to the demand of emotionally abandoned children.
In this sense, considering that the judgments increasingly point to the understanding that
the recognition of specific moral damage seeks to repair the psychological damage arising
from emotional abandonment and non-compliance with the duty of care. The purpose of
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this paper is to demonstrate the Brazilian jurisprudential trend regarding moral damages
actions arising from emotional abandonment, having as a framework the judgment of
Special Appeal No. 1.159.242 - SP (2009⁄0193701-9) of April 24 of 2012
KEYWORDS: Family power. Affectionate abandonment. Civil responsibility. Moral damage.
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INTRODUÇÃO
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O Brasil atualmente conta com um número indeterminado de crianças e
adolescentes que vivenciam a rejeição paterna e muitos tornam-se adultos com problemas
psicológicos decorrentes do abandono afetivo. Atualmente a Carta Magna com sua
bagagem principiológica trouxe o afeto como amálgama das relações familiares e seus
artigos trazem por exemplo a convivência familiar como dever da sociedade, família e
Estado, além de ser explicita quanto ao dever de cuidados para com os filhos, sendo o
cerne desses direitos é o da dignidade da pessoa humana.
O descumprimento dos deveres familiares contidos na Constituição, no Código Civil
de 2002 e no Estatuto da Criança e do Adolescente passaram a compor ações, que visam
a indenização por abandono afetivo. Este trabalho utiliza como marco o julgamento do
Recurso Especial n° 1.159.242 - SP (2009/0193701-9) de 24 de abril de 2012.
O tema é relativamente recente e ainda controverso, pois de um lado há os que
defendem que é uma tentativa de monetizar o amor e de outro, no qual este trabalho se
afilia, onde é defendido que referida ação de dano moral, fundamenta-se no
descumprimento do princípio da paternidade responsável, no dever de cuidar, a violação
dos deveres da paternidade e a negligência afetiva, geram danos, passíveis de indenização.
A primeira parte desta pesquisa busca fazer um escorço do instituto do poder
familiar e do princípio da responsabilidade parental, com intuito de demonstrar quais os
deveres paternais que estão insculpidos em nosso ordenamento jurídico.
Prossegue no objetivo de demonstrar por meio de uma abordagem multidisciplinar
os motivos pelos quais é tão importante estudar o tema, devido ao impacto que o
abandono afetivo causa na vida daqueles o que sofrem. Trazer a perspectiva sob a ótica da
Psiquiatria, Psicologia
2
2.1

DESENVOLVIMENTO
PAIS E FILHOS

O papel do pai na vida de uma criança e a interação entre ambos é um dos fatores
decisivos para o desenvolvimento cognitivo e social, facilitando a capacidade de
aprendizagem e a integração da criança na comunidade (BENCZIK,2011), e muitos pais
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viram as costas para essa missão. A missão dos pais além dessas já mencionadas também
se fundem em dirigi-los para o que lhes esperam no futuro, guiá-los para uma vida com
boas escolhas, serem presentes na vida de seus filhos, prepará-los para o mundo é o que
aduz Gonçalves (2016, p. 408):
O ente humano necessita, durante sua infância, de quem o crie e
eduque, ampare e defenda, guarde e cuide dos seus interesses, em
suma, tenha a regência de sua pessoa e seus bens. As pessoas
naturalmente indicadas para o exercício dessa missão são os pais. A
eles confere a lei, em princípio, esse ministério, organizando-o no
intuito do poder familiar.
Apesar de as teorias psicológicas estudarem os efeitos danosos deste tipo de prática
há algum tempo, os “órfãos de pais vivos” constituem uma massa de indivíduos que passou
a existir para o mundo jurídico quando uma parcela buscou a tutela judicial para reparar
(ou tentar) os danos causados pelo abandono afetivo.
2.1.1 Evolução do poder familiar e o princípio da responsabilidade parental
O Brasil foi erguido sob os pilares de uma sociedade conservadora e patriarcal,
refletido em seu Código Civil de 1916 que consagrava a superioridade masculina, que lhe
assegurava plena autoridade sobre a família. Detinha o comando exclusivo da família,
sendo considerado o chefe da sociedade conjugal e a cabeça do casal. A família era
limitada ao casamento, era impedida a sua dissolução e havia discriminação das pessoas
unidas sem casamento e aos filhos nascidos dessas relações.
A legislação foi avançando e com a promulgação da Constituição de 1988 e
instaurou igualdade entre e mulher e ampliou o conceito de família, passando a proteger
de forma igualitária todos os seus membros. Em um único dispositivo espancou séculos de
hipocrisia e preconceito (VELOSO, 2003). Porém o Novo Código de Processo Civil de 2002,
nasceu velho, procurou atualizar os aspectos essenciais do direito de família, mas não deu
passos mais ousados, nem mesmo em direção aos temas constitucionalmente
consagrados.
Uma questão que surge nesse cenário é o abandono afetivo paterno, uma forma de
omissão ante o exercício do poder familiar e da parentalidade responsável que reflete
danos afetivos cuja previsão não está prevista expressamente como indenizáveis, e ao
longo dos anos, a jurisprudência vem construindo entendimentos diversos, porém,
timidamente impondo o pagamento.

2.1.2 Consequências do abandono afetivo paterno
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Há ainda muita insensibilidade social e uma tendência generalizada de fingir que
não existe o que desagrada aos homens. São eles que fazem as leis, que detêm o
monopólio do exercício do poder (DIAS,2018).
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Trinta e um por cento das mães brasileiras são solteiras, segundo os dados do
Instituto Data Popular, divulgados pela Agência Brasil em 2015, o que correspondia a
pouco mais de 20 milhões. Em 2013, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) divulgou que
existem cerca de 5,5 milhões de crianças que não possuem o nome do pai no registro, em
percentuais, a cada ano, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas
Naturais (ARPEN BRASIL) em pesquisa divulgada no ano de 2019, revelou que são 6% das
crianças nascidas no país que não têm esse registro.
Porém existem aqueles que registram seus filhos e resumem a paternidade a um
mero nome impresso em um documento, deixam o encargo da educação, cuidado e
sustento para as mães e abandonam materialmente e afetivamente essas crianças, e não
há números ainda para expressar a quantidade de “órfãos” de pais vivos neste país.
Muitas crianças, jovens e adolescentes, crescem sem nunca ter visto ou ouvido falar
o nome do pai biológico, e a figura paterna é suprida facilmente por um avô, tio, padrasto
e seguem suas vidas sem maiores problemas, todavia, existem outros mais, inclusos muitos
adultos, que sabem onde seus pais biológicos vivem, sabem seu nome, conhecem seu
rosto, mas vivenciam a rejeição por parte destes.
Separado o casal, o pai na maioria dos casos, nem ao menos divide os deveres de
criação e educação do filho, pois raramente reconhece sua responsabilidade de
acompanhar o seu desenvolvimento. (DIAS,2018). Se quer exerce a obrigação de visitas
depois que ocorre a separação.
Alguns tinham convívio com seus pais e com a dissolução da sociedade conjugal
dos genitores, do dia para noite viram um mundo ruir, foram pegos inesperadamente pela
sensação de abandono, e ainda chegam a carregar sentimento de culpa.
No trabalho de Damiani e Colossi que estudou efeitos da ausência paterna, as
pesquisadoras coletaram os seguintes depoimentos que confirmam a gama de
sentimentos negativos decorrentes do abandono afetivo:
a) Desvalorização: “Acho que tem uma coisa que eu sofro, que meu
pai não acredita em mim, na minha profissão. Ele nem acreditava que
eu ia ter família. ... Foi na minha formatura, de muito mal gosto, e
sentou lá atrás”. [sic A].
b) Sentimentos de abandono: “A separação deles foi no dia do meu
aniversário, eu estava passando o aniversário na casa dos meus
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amigos quando meu pai apareceu e disse que estava se separando
da minha mãe; daí eu tive que voltar para casa, ele disse que já tinha
outra pessoa e estava esperando eu chegar na maioridade para tocar
os negócios da casa” [sic A].
c) Sentimento de solidão: “Nunca tive relação com meu pai. Sei
quem é ele porque minha mãe me falou.” [sic C]. “Os meus avós
paternos não gostaram e proibiram ele de me assumir, alegando que
não era ele o pai” [sic Sentimentos de solidão: “Eu não tinha um pai
para contar. Eu tinha, ele não era morto, mas ao mesmo tempo não
tinha” (sic A). “Não tinha e não tenho muitos amigos” (sic C).
d) Sentimento de insegurança: “Afetou na minha autoestima, minha
proteção, me sinto desprotegido, sozinho” (sic B). “É triste um pai
nunca dizer que ama um filho” (sic B).
e) Sentimentos de baixa autoestima: “Acho que interferiu muito na
minha autoestima, sou um cara pouco persistente, já me considero
fracassado, eu começo alguma coisa e quando encontro dificuldades
eu desisto porque acho que não tive alguém que pegou na minha
mão e disse vamos lá, vai dar certo, é assim mesmo. Então, não
consigo enfrentar” [sic A].
f) Dificuldade de relacionamento: “Acredito que fiquei mais prático e
frio para alguns sentimentos. E, não sei dizer, mas posso fazer uma
relação com a dificuldade de me relacionar com as pessoas ... tenho
dificuldades de relacionamento com pessoas, troquei de emprego
várias vezes porque não gosto de ser criticado, mandado” [sic C].
“Sinto dificuldade de me comunicar também, afetivamente” [sic B].
As teorias psicológicas têm demonstrado ao longo das últimas décadas a
importância da figura paterna no desenvolvimento infantil e adolescente (DAMIANI,2015).
Enzink e Bergman (2004) apontaram que a ausência paterna tem potencial para
provocar conflitos no desenvolvimento psicológico e cognitivo e exerce influência no
estabelecimento de transtornos comportamentais.
Estudos têm relacionado ausência paterna com criminalidade e desenvolvimento de
jovens infratores (Barbieri & Pavelqueires, 2012; Branco, Wagner & Demarchi, 2008; Fontes,
2010; Sganzerla & Levandowski,2010). E ainda há pesquisas que confirmam que crianças
que têm o pai presente apresentam a auto estima superior às de crianças que sofrem com
essa ausência (BENCZIK,2011).
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A falta de convívio dos pais com os filhos, em face do rompimento do elo de
afetividade, pode gerar severas sequelas psicológicas e o seu desenvolvimento saudável.
(DIAS,2018).
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Gonçalves apud Gomes afirma que o ente humano necessita, durante sua infância,
de quem o crie, o eduque, ampare e defenda, guarde e cuide dos seus interesses, em suma,
tenha a regência de sua pessoa e seus bens. As pessoas naturalmente indicadas para o
exercício dessa missão são os pais. A eles confere a lei, em que princípio, esse ministério.
2.1.3 Afeto e direito
No dizer de Sérgio Resende de Barros, a família humana universal, cujo lar é a aldeia
global, cuja base é o globo terrestre, mas cuja origem sempre será, como sempre foi, a
família, ou seja, o afeto não é somente um laço que envolve os integrantes de uma família.
Igualmente tem um viés externo, entre as famílias, pondo humanidade, em cada família,
Sendo a família o amor e responsabilidade, nota-se incutida na noção de
paternidade a afetividade, uma vez que é através do afeto que se consolida a relação
parental, ressai assim, que o afeto estritamente considerado, deve estar ligado intimamente
à noção de responsabilidade.
Nesse interim, o princípio da paternidade responsável e do planejamento familiar
está elencado no art. 226, § 7º, da Constituição Federal de 1988:
Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do
Estado. § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana
e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão
do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e
científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. (BRASIL,
1988).
O afeto torna-se, pois, indispensável à interação familiar a fim de viabilizar uma
convivência harmoniosa e equilibrada, criando um ambiente saudável à formação de
hábitos, habilidades e atitudes em consonância com os valores do Direito de Família de
um novo tempo, ouse já, externalizando-se em sua real dimensão e no cumprimento de
seu papel mais elevado, que é efetivar a dignidade da pessoa humana.
Somente nessa perspectiva estará cumprindo seu mais elevado papel segundo o
direito de família constitucionalizado e solidário, qual seja, imprimir efetividade ao direito,
o que significa, na lição de Barroso (2009, p. 82-83), fazê-lo transcender a esfera dos
preceitos legais, tornando-o realidade no mundo fático.
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2.2

ABANDONO AFETIVO NO DIREITO BRASILEIRO
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A Constituição previu expressamente o princípio da paternidade responsável no
art.226, §7° (BRASIL,1988) sendo regulamento no art.100, do ECA onde o dispositivo chama
os genitores à sua efetivação de modo que os genitores assumam seus deveres para com
a criança e adolescente. O dever de cuidar, proteger, transcende a órbita privada e alcança
o Direito Público.
Interessa ao Estado a efetiva proteção das novas gerações, o poder familiar é o
múnus público imposto para que os pais zelem pelo futuro dos filhos. O poder familiar é
instituído no interesse dos filhos e da família, não em proveito dos genitores, em atenção
ao princípio da paternidade responsável (GONÇALVES,2016).
A Carta Excelsa em seu art. 227 assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com
absoluta prioridade vários direitos, dentre eles a dignidade, o respeito, além de colocá-los
a salvo de toda forma de negligência, da discriminação, exploração, violência, crueldade e
opressão (BRASIL,1988).

O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê em seu artigo 17, o direito ao respeito,
neste dispositivo se prevê a inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança
e adolescente (BRASIL,1990).
Do exposto até o momento podemos perfeitamente classificar o abandono afetivo
como uma forma de desrespeito, atentado a dignidade, uma forma de violência,
negligência e até mesmo de discriminação, advindo por tanto dano merecedor de
reparação.
Não se trata de atribuir um valor ao amor, mas reconhecer que o afeto é um bem
que tem valor (DIAS,2018). Os abandonos afetivos que decorrem dessa omissão não estão
previstos como indenizáveis, mas a justiça vem, ainda que timidamente, impondo o
pagamento.
No Brasil, a questão há muito chegou aos Tribunais e encontra debates acalorados,
pois de um lado estão os que defendem que não é possível pedir reparação dessa natureza,
porém, o Instituto Brasileiro de Direito de Família-IBDFAM em seu enunciado n° 8 entendeu
que o abandono afetivo pode gerar direito à reparação pelo dano causado (DIAS,2018).
Um dos argumentos trazidos pela doutrina mais moderna é que encontra respaldo
legal no art.952, § único do Código Civil, uma vez que atinge o sentimento de estima frente
determinado bem.
Já na decisão do STJ, no voto da Ministra Nancy Andrighi, esta atribui a omissão
ante o exercício do poder familiar como o fato gerador de reparo, o cuidado como valor
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jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa
expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como
se observa do art. 227 da CF/88.
2.2.1 Dano e nexo causal: monetização do amor
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Conforme foi exposto, a responsabilidade civil surge do rompimento de uma norma
jurídica que já existente, obrigando então ao causador do dano a indenizar a vítima. Vale
lembrar os três elementos fundamentais para que se caracterize a responsabilidade civil,
vejamos o ensinamento Gagliano e Pamplona (2017, p.325):
A conduta humana, que poderá ser comissiva ou omissiva, capaz de
gerar o ato ilícito, ou lícito, dependendo da situação. O dano, que é
a infração a um interesse juridicamente tutelado, pouco importando
a natureza que poderá ser patrimonial ou moral e o nexo de
causalidade (nexo causal) que nada mais é o que o vínculo necessário
entre o dano e a ação humana.

Entendo que antes de haver uma responsabilização, é necessária a existência de uma
obrigação anterior. Nesse sentido, (Sergio Cavalieri, 2004, p.24) expõe: “Obrigação é
sempre um dever jurídico originário; responsabilidade é um dever jurídico sucessivo
consequente à violação do primeiro”.
Neste norte, o código civil também apresenta a distinção havida entre a obrigação
e a responsabilidade em seu art. 389. “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por
perdas e danos (…).”
O elemento basilar para essa caracterização não menos importante é a culpa, um
elemento acidental na responsabilidade civil, que é entendida também como a violação de
um dever jurídico preexistente.
Com a constante transformação da sociedade e de suas necessidades, o atual
Código Civil, dentre as modalidades de obrigação que já integravam nosso ordenamento
(dar, fazer, não fazer), incluiu-se a obrigação de indenizar:
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou
quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”. (BRASIL,
C.C/2002).
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Denota-se que violada uma obrigação, surge o dever de indenizar mediante o
cometimento de um ato ilícito. Com base nesse pressuposto, observa-se:
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“A responsabilidade civil opera a partir do ato ilícito, com o
nascimento da obrigação de indenizar, que tem por finalidade
tornar indemne o lesado, colocar a vítima na situação em que estaria
sem a ocorrência do fato danoso”. (CAVALIERI, 2008).
Embora ninguém deva responder por algo que não causou. É necessário analisar se
o dano causado ocorreu em consequência do ato ilícito cometido pela vítima. Por esse
motivo, a exigência de um vínculo causal é extremamente importante para estabelecer um
vínculo entre causa e efeito, bem como entre comportamento e resultado.
É necessário, portanto, que o ato ilícito seja a causa do dano, que o dano sofrido
pela vítima seja consequência do próprio ato, sem o qual a responsabilidade não recairá
sobre o autor material do ato.
Nesse sentido, Cavalieri Filho, (2008, pág. 46) expõe: “O conceito de nexo causal não
é jurídico; decorre das leis naturais. É o vínculo, a ligação ou relação de causa e efeito entre
a conduta e o resultado”. Daí a relevância do chamado nexo causal.
Portanto, é importante atentar para quando determinado resultado pode ser
atribuído ao agente; que conexão deve existir entre o dano e o fato para que possa ser
visto como sua causa do ponto de vista jurídico.
Urge salientar que a indemnização por esta responsabilidade civil não serve para
obrigar o pai a amar o filho, mas sim para proteger os interesses do filho e compensar os
graves sofrimentos causados pela rejeição do pai, dano que ultrapassa a esfera do direito
patrimonial da vítima. Ademais, que indenização ainda possua caráter punitivo pela
conduta dos pais ausentes, com a finalidade de desestimular a prática dela na sociedade.
Dessa forma, a interpretação de que monetizar não é impor preço ao
relacionamento, ao afeto. Ao fim, não se trata de fazer do amor uma mercadoria, mas de
uma forma de ensinar, mesmo que à primeira vista pareça aterrorizante, que as relações
afetivas e familiares geram direitos e deveres para as pessoas envolvidas e que essas
relações devem ser objeto de intenso cuidado, neste caso, significaria impor àqueles que
agiram lesivamente com aqueles que mantiveram uma relação afetiva e familiar a
obrigação de indenizar o dano imaterial.
2.2.2 Tendencia jurisprudencial
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A questão mostra-se complexa no sentido de que a falta de afetividade não é
indenizável, o que se busca não é “punir” a falta de amor pelo filho e sim reparar os danos
de ordem psicológica causados por isso.
Abaixo trazemos exemplo de um julgado que levou em consideração um relatório
psicossocial para avaliar o estado da filha, caracterizando o nexo causal entre o dano
decorrido e o abandono afetivo.
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Abandono afetivo. Pai apelante admitiu ter interrompido contato
com filha. Descumprimento do dever de convivência. Dano e nexo
causal comprovado por estudo psicossocial. Abandono afetivo
configurado. Reparação reduzida de dez para quatro mil reais, à luz
do relativamente pequeno período de não abandono (a partir de fins
de 2013) e da renda do pai Apelante. Recurso parcialmente provido
(TJSP, AC 1001096-83.2014.8.26.0344, 7ª C.Dir.Priv, Rel. Luiz Antônio
Costa, j.27/10/2016).
E o parâmetro para fixar o valor da indenização sustentou-se no lapso temporal de
quase três, mensurou-se o sofrimento.
Responsabilidade civil. Dano moral. Autor abandonado pelo pai
desde a gravidez da sua genitora e reconhecido como filho após
propositura de ação judicial. Discriminação em face dos irmãos.
Abandono moral e material caracterizados. Abalo psíquico.
Indenização devida. Sentença reformada. Recurso provido para este
fim. Apelação com revisão 5119034700. (TJSP, Rel. Des. CAETANO
LAGRASTA, j. 12.8.2008);
Indenização. Danos morais. Relação paterno-filial. Princípio da
dignidade da pessoa humana. Princípio da afetividade. Dor sofrida
pelo filho, em virtude do abandono paterno, que o privou do direito
à convivência, ao amparo afetivo, moral e psíquico, deve ser
indenizável, com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana.
(TJMG, Proc. 2.0000.00.408550-5/00, Rel. Des. UNIAS SILVA, j.
1.4.2004).
Assim como já existe decisão em que uma mulher pode se recursar a cuidar do pai
que a abandonou e a agrediu quando ela era criança. A decisão foi proferida pela 2ª Vara
de Família e Sucessões de São Carlos (SP). O homem é interditado e precisa e depende de
auxílio permanente.
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O magistrado na sentença levou em consideração a falta de vínculo afetivo e os
traumas psicológicos advindos da violência causada pelo genitor, e prosseguiu afirmando
que assim como não se pode obrigar o pai a dar carinho, amor, proteção aos filhos, quando
menores, não se pode obrigar os filhos agora adultos, o mesmo aos que agora estão na
velhice e que nunca foram pais.
De fato, não se busca obrigar a amar, a decisão versou ainda sobre poder obrigar a
pagar alimentos. O raciocínio é o mesmo quando se busca reparar um dano na seara
afetiva, como já delineado anteriormente. Em complemento, trazemos o entendimento de
Giselda Hironaka, que classifica o abandono afetivo como dano à personalidade
O dano causado pelo abandono afetivo é antes de tudo um dano à
personalidade do indivíduo. Macula o ser humano enquanto
pessoa, dotada de personalidade, sendo certo que essa
personalidade existe e se manifesta por meio do grupo familiar,
responsável que é por incutir na criança o sentimento de
responsabilidade social, por meio do cumprimento das prescrições,
de forma a que ela possa, no futuro, assumir a sua plena capacidade
de forma juridicamente aceita e socialmente aprovada. (HIRONAKA,
Giselda Maria Fernandes Novaes, 2017, p. 2).
Iremos agora exemplificar entendimentos divergentes, como por exemplo na
decisão monocrática do desembargador Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, da 7ª
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que entendeu que o
distanciamento do pai era um fato lamentável da vida e não havia ofensa ao princípio da
dignidade da pessoa humana, não gerando assim dano moral. Negando o provimento da
apelação.
Mesmo a apelante afirmando que passou a conviver com episódios de depressão
decorrentes do sentimento de rejeição por parte do genitor, que inclusive a chamou de
“porquinha” na frente do magistrado de piso, não foi suficiente para o convencimento do
desembargador que manteve a sentença a quo. Em complemento à decisão assim se
manifestou:
De outra banda, não se pode desconhecer que afeto é conquista e
reclama reciprocidade, não sendo possível compelir uma pessoa a
amar outra. A convivência familiar somente é possível quando existe
amor. E amor não pode ser imposto, nem entre os genitores, nem
entre pais e filhos. (TJRS TJSP, AC70082292574, 7ª CÂMARA CÍVEL,
Rel. Sergio Fernando de Vasconcelos Chaves, j.13/12/2019).
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O magistrado legitimou o abandono afetivo diferente do julgado anterior que
reconheceu o descumprimento do dever de convivência. Ele ainda diz que:
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Embora se viva num mundo materialista, onde os apelos pelo
compromisso social não passam de mera retórica política, tenho que
nem tudo pode ser resolvido pela solução simplista da indenização,
pois afeto não tem preço e valor econômico nenhum poderá restituir
o valor de um abraço, de um beijo, enfim de um vínculo amoroso
saudável entre pai e filho, sendo essa perda experimentada tanto por
um quanto pelo outro.
Afinal, é preciso ter em mira que ninguém pode ser compelido a dar
o que não tem. Quem não ama não pode dar amor que não sente, e
quem não sente afeto não pode ser compelido a demonstrá-lo. (TJRS
TJSP, AC70082292574, 7ª CÂMARA CÍVEL, Rel. Sergio Fernando de
Vasconcelos Chaves, j.13/12/2019).
Todavia há de se verificar que o próprio magistrado teve uma visão simplista e não
se atentou para as nuances que permeiam as relações afetivas, reduziu a questão a
interesse econômico.
Se a própria Constituição prevê o princípio da paternidade responsável e elenca os
direitos das crianças e adolescentes, bem como os demais deveres que acompanham o
poder familiar dos pais para com os filhos, como pode desprezar tudo aquilo que ali está
expresso e menosprezar o sofrimento psíquico da filha oriundo da rejeição paterna?
Em sendo negada a reparação por danos materiais e morais causados por um
membro da família ao outro, estar-se-ia estimulando a sua reiteração, que, provavelmente,
aceleraria o processo de desintegração familiar. Acompanhamos o entendimento
apresentado por Valéria Cardin, em sua tese de doutorado que assim aduz:
Por essa razão, calcada no entendimento de que nada destrói mais
em uma família do que o dano causado pelos seus próprios
membros, a reparabilidade do dano moral funciona como uma forma
de fortalecer os valores atinentes à dignidade e ao respeito entre as
pessoas. (CARDIN, Valéria Silva Galdino, 2002, p.58)
Tais decisões que legitimam o abandono afetivo paterno, colaboram para que as
relações se tornam nulas e que a paternidade seja mero fornecimento de material genético
para a criação de outro ser humano e que o desprezo normalizado.
Rodrigo da Cunha Pereira diz que são os restos de amor que batem à porta do
Judiciário. Há muito se insurgem vozes no sentido que é necessário que os profissionais
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que lidam com questões tão complexas, relacionadas à afetividade, possuam uma
formação diferenciada e sejam mais sensíveis a determinadas questões
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Aqui nos debruçamos sob uma mazela humana que causa impactos significativos
na vida de um indivíduo, apesar do abandono afetivo ser algo antigo na sociedade, é uma
questão recente nos Tribunais, mostrando que o Direito deve trazer soluções novas para
problemas antigos.
Quem não acompanha a evolução social, jurídica e científica do seu tempo, se
conduz em desarmonia com as necessidades das partes envolvidas no litígio
(AZAMBUJA,2004). Depreendemos, portanto, que ainda há muito a ser trabalhando em
relação essa questão nos Tribunais.
3

CONCLUSÃO

No curso deste trabalho, por meio de uma abordagem multidisciplinar buscou-se
demonstrar a importância do papel do pai na vida de uma criança e que o resultado dessa
interação é um dos fatores decisivos para o bom desenvolvimento cognitivo e social da
criança na comunidade, nesse contexto a figura do abandono afetivo paterno, numa forma
de omissão ante o exercício do poder familiar e da parentalidade responsável. Para isso,
com a justificativa de revelar o impacto que esta prática causa na sociedade e o que como
essas questões sociais estão sendo resolvidas em nossos, foram realizadas diversas
pesquisas bibliográficas, com o objetivo de verificar, a partir de abordagem jurídica e
doutrinaria, qual a tendência jurisprudencial brasileira, acerca das ações de danos morais
decorrentes do abandono afetivo.
A partir dos pressupostos teóricos que sustentaram a pesquisa, a resposta hipotética
se confirmou - os julgados favoráveis apontam para o entendimento de que o
reconhecimento do dano moral específico busca a reparação dos danos psicológicos
advindos do abandono afetivo e do descumprimento do dever de cuidar, conquanto o
outros, em sentido contrário, não levam em consideração o aspecto psicológico decorrente
do abandono afetivo, e confundem o descumprimento do dever de cuidar com tentativa
de obrigar/monetizar o amor. A questão mostrou-se complexa no sentido de que a falta
de evitar a que a ausência de afetividade seja coisa indenizável. O desafio é justificar que
o que se busca não é “punir” a falta de amor pelo filho, mas sim reparar os danos de ordem
psicológica causados por isso. Logo é razoável afirmar que não se trata da monetização do
amor, a final o nexo causal não é a ausência do amor afetivo, mas a desumanidade afetiva
por parte de quem tem o dever legal de demonstrar através da assistência parental.
Pode-se concluir então que a conduta que poderá ser caracterizada como ilícita e
possivelmente acarretar no dever de indenizar é a falta de dever de cuidado dos pais –a
personalidade jurídica da pessoa se materializa a partir do seu nascimento com vida, a
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obrigação dos pais e do Estado surge juridicamente a partir concepção do ser, ou seja, ao
país o dever de entregar assistência material (alimentos) e imaterial (afeto) e em caso de
descumprimento, cabe ao Estado dever de assegurar a justa indenização pelas causas
donosas.
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(orientadora)
RESUMO: A violência doméstica é de grande preocupação para toda sociedade, não
podendo passar despercebida o grave dano que ela causa, o estudo presente busca trazer
o entendimento dos danos que esta tem causado, bem como o aumento dos casos em
meio a pandemia do COVID-19. Salienta em apresentar os vários tipos de violência
presente, demonstrando que muitas das violências (psicológica, moral) ocorrem e os que
estão em volta, ou até mesmo aquelas que sofrem não sabem que estão sendo vítimas
deste crime. Buscou-se mostrar que o respectivo crime mostra-se presente na cidade de
Ji-Paraná/RO e com um aumento considerável em virtude do tempo a mais que as família,
onde mais ocorre casos de violência, passaram a ter juntas, ou de forma figurada “presos”
dentro de casa em razão dos lockdown, sendo esse fator apenas a ponta do grande iceberg
que são os casos de violência doméstica em todo o mundo.
Palavra-Chave: Violência. Doméstica. Mulheres. Pandemia. Rondônia. Ji-Paraná.
ABSTRACT: Domestic violence is of great concern to society as a whole, and the serious
damage it causes cannot go unnoticed. This study seeks to bring an understanding of the
damage it has caused, as well as the increase in cases amidst the COVID-19 pandemic. It
emphasizes in presenting the various types of violence present, demonstrating that many
types of violence (psychological, moral) occur and those around them, or even those who
suffer, do not know that they are being victims of this crime. We sought to show that the
respective crime is present in the city of Ji-Paraná/RO and with a considerable increase due
to the extra time that the families, where there are more cases of violence, started to have
it together, or in a different way. figured “trapped” inside the house due to the lockdown,
this factor being just the tip of the great iceberg that are cases of domestic violence around
the world.
Keyword: Violence. Domestic. Women. Pandemic. Rondônia. Ji-Paraná.

1. INTRODUÇÃO
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Casos de violência intrafamiliar sempre existiram, no entanto, o ordenamento
jurídico brasileiro veda quaisquer formas de violência, em especial, de violência doméstica
ou familiar. Ocorre que, apesar de inúmeras normatizações coibindo a prática de agressões
no seio familiar, os números de casos ainda são alarmantes.
Inclusive, diversos estudos têm indicado que a partir de 2020, essa realidade se
agravou em virtude da pandemia do novo coronavírus que obrigou os governantes a
imporem medidas para contenção da propagação do vírus, promovendo a restrição de
circulação de pessoas nas ruas e estimulando o trabalho home office.
Isso fez com que os membros das famílias tivessem que conviver por mais tempo.
No entanto, tal convivência nem sempre surtiu efeitos positivos, pois, situações como
instabilidade econômica, desemprego, dificuldades nas relações familiares, aumento da
sobrecarga de trabalho, alcoolismo, dentre outros fatores, ajudaram no desencadeamento
de atos de violência doméstica.
Aliado a isso, acredita-se que, apesar dos números indicarem aumento de casos
de violência, há subnotificação, o que tende a prejudicar os governantes e demais
autoridades competentes a promover mecanismos que visem coibir tais atos de violência.
Ainda, sabe-se que o município de Ji-Paraná, no estado de Rondônia,
frequentemente há relatos de violência doméstica, e que somente conhecendo-se a
realidade local é possível formular planos orçamentários anuais, políticas públicas e
preparo das delegacias de polícia e unidades de acolhimento para receberem as vítimas
de agressões.
Ante o exposto, pretende-se verificar se houve aumento da violência doméstica
em Ji-Paraná/RO durante o período pandêmico e outros indicadores que possam auxiliar
na busca de soluções para o problema. Para tanto, utilizar-se-á de pesquisas bibliográficas
e de dados quantitativos para a elaboração da pesquisa.
2. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
A violência doméstica pode ser entendida como um padrão de comportamento
que envolve uma pessoa cometendo violência ou outro tipo de abuso contra outra pessoa
no ambiente familiar. Pode envolver adultos e adolescentes. As principais formas de
violência doméstica incluem relacionamentos íntimos como parceiros, pais, filhos, parentes
ou pessoas que moram juntas. Negligência, agressões psicológicas, físicas e sexuais
também entram na categoria de violência doméstica.

A violência é intrínseca ao ser humano desde os primórdios da humanidade, sendo
inúmeras as suas formas de manifestação, as quais surgem sempre de um modo novo
conforme o tempo, espaço e características culturais da sociedade em que ocorrem.
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Hoje, qualquer forma de violência é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro,
tendo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CF/88) instituído um artigo
exclusivo para tratar das garantias e direitos fundamentais a cada indivíduo, objetivando
formar uma sociedade livre, justa e solidária, sem discriminações de qualquer natureza,
fundada nos princípios da cidadania e da dignidade da pessoa humana (BRASIL, 1988).

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

A constituição federal de modo enfático consagra o princípio da
igualdade, e explicitamente ressalta a igualdade entre homens e
mulheres (CF, art. 5º, I), inclusive no âmbito das relações familiares
(CF, art. 226, § 5º). Do mesmo modo, impõe ao Estado o dever de
assegurar assistência à família e criar mecanismos para coibir a
violência no âmbito de suas relações (CF, art. 226, § 8º). (DIAS, 2015,
p. 31).
Nota-se que, no que tange ao assunto de violência intrafamiliar, a Carta Magna
incumbe ao Estado o dever de prestar assistência às famílias vítimas deste tipo de violência,
bem como de criar mecanismos que possam coibir agressões no seio familiar.
Insta consignar que, conceitualmente, na violência familiar os agentes envolvidos
possuem relação familiar consanguínea ou por afinidade, podendo ocorrer em qualquer
lugar desde que seja por algum membro da família. Noutro giro, a violência doméstica é
perpetrada no lar, podendo ser cometida por um familiar ou não, desde que este resida
parcial ou integralmente com a vítima, podendo ser provocada ou sofrida por empregadas
(os) domésticas (os) e agregados (as) (LIMA et al., 2017).
Ainda, sabe-se que apesar da evolução jurídico-normativo do Brasil na luta contra
a violência doméstica e familiar, dados de registros de ocorrências indicam que estes tipos
de violências ainda são bastante comuns, estando a efetivação da proteção constitucional
às famílias demasiadamente distante.
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça - CNJ (2019), a quantidade de
processos de violência doméstica e feminicídio só cresceram nos últimos anos. Em 2018, o
aumento foi de 35% em relação a 2016, passando de 3.339 casos para 4.461. A violência
doméstica repercute no trabalho, na saúde e nas relações sociais da vítima, além disso
estima-se que o custo geral desse tipo de violência oscila entre 1,6% e 2% do PIB de um
país, demonstrando que a problemática não se restringe ao seio familiar, mas que atinge
toda a sociedade (RIBEIRO e COUTINHO, 2011).
Cabe ressaltar que, embora os dados apresentados sejam alarmantes, estão
subnotificados, pois, a maioria das vítimas preferem silenciar-se por motivos tais como a
recusa em reconhecer a agressão como um crime, medo do agressor e de possível

737

www.conteudojuridico.com.br

retaliação, sentimentos de desamparo e insegurança, dependência econômica e
emocional, dentre outros fatores.
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Durante toda a história da humanidade sempre existiram casos de violência
intrafamiliar, os quais, na antiguidade, eram considerados normais e aceitáveis pela
sociedade e pela própria legislação. Atualmente, porém, é vedado qualquer tipo de
agressão contra outrem, especialmente aquelas de caráter familiar ou doméstico.
Entretanto, apesar das vedações, normatizações e políticas públicas para o
combate deste tipo de violência, os índices de agressões domésticas e familiares ainda são
alarmantes, cujo aumento no número de casos em 2020 geraram uma maior preocupação
das autoridades brasileiras.
A Constituição Federal de 1988 dispõe, como princípio fundamental, a dignidade
da pessoa humana a todos os indivíduos. Porém, a violência surge como uma forma de
violação desse princípio.
Sabe-se, ainda, que é comum casos de violência dentro do seio familiar, no
entanto, nem sempre este tipo de violência é denunciado ou noticiado. Isso porque a
relação íntima e, em sua maioria, de dependência financeira e emocional entre as vítimas
e seus agressores, inibem as denúncias, fazendo com que os casos sejam subnotificados.
Ocorre que os dados de registro de ocorrências são parâmetros imprescindíveis
para que as autoridades competentes saibam da situação local de seu estado ou município,
ainda que subnotificado, a fim formularem meios que possam encorajar as vítimas a
denunciarem seus agressores e a estarem preparados para receberem as ofendidas.
2.2. TIPOS DE VIOLÊNCIA

A Lei Nº 11.340/2006 define como formas de violência doméstica e familiar contra
a mulher, não só a violência física, mas outras quatro formas de violências dispostas em
seu art. 7º, inc. I a V, sendo qualificadas como: a Violência física aquela que atinge a
integridade e a saúde do corpo; Violência domestica compreendia como aquela que causa
dano emocionais e diminua sua autoestima ou que atrapalhe suas ações, comportamentos,
crenças e decisões; Violência sexual a ação de constranger a uma relação sexual não
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, coaja a comercializar ou
a utilizar sua sexualidade, que impeça o uso de meios contraceptivos ou force a gravidez,
o aborto, a prostituição ou o matrimonio, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos
sexuais e reprodutivos; Violência patrimonial qualificada como subtração, retenção,
destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a
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satisfazer suas necessidade; Por fim, a violência moral, qualificada como uma conduta que
configurasse como difamação, injuria ou calúnia. (BRASIL, 2006).
As agressões não ocorrem de forma separada, elas se correlacionam e acabam
sendo gradativamente mais grave à vítima. A violência doméstica é crime e devem ser
denunciadas.
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2.2.1- Violência física
O artigo 7° da Lei Maria da Penal (Lei n. 11.340), deixa explícito o que se daria o
conceito da violência física:
‘Art. 7° [...] I - a violência física, entendida como qualquer conduta
que ofenda sua integridade ou saúde corporal;’
A principal característica da violência física são os hematomas que o agressor deixa
em suas vítimas. Os hematomas podem ser manifestados por meio de chutes, chupões,
mutilações, queimaduras, dentre outros.
Ou seja, a agressão física requer que o agressor utilize da força física para afetar as
suas vítimas. Muitos agressores para manter a sua rotina para as agressões usam o medo
contra as suas vítimas falando que se não for ela será seus filhos ou entes queridos.
Dependendo do grau de agressão usada contra a vítima, o agressor poderá acabar
causando a morte da mesma.
A Legislação aborda expressamente as penalizações para as agressões físicas, as
quais são, por:
Vias de fato: Vem a se tratar de agressões que não ocasiona marcas ou sequelas
na vítima.
O Decreto Lei n. 3.688 de 3 de outubro de 1941 que trata sobre as Contravenções
Penais deixa expresso no artigo 21 que “Art. 21. Praticar vias de fato contra alguém: Pena
– prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de cem mil réis a um conto de réis,
se o fato não constitui crime. Parágrafo único. Aumenta-se a pena de 1/3 (um terço) até a
metade se a vítima é maior de 60 (sessenta) anos”.
Lesão corporal: Se trata de agressões que vêm a ocasionar lesões corporais ou a
saúde das suas vítimas, essas agressões podem ser graves ou gravíssimas.

O Código Penal estabelece no artigo 129 do CP sobre as lesões corporais. A ofensa
à integridade corporal ou a saúde da vítima ocasiona como pena a detenção de três a um
ano.
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Quando a lesão passa de leve para grave a penalização será de reclusão de um a
cinco anos. O artigo 129, §1 e seus incisos do CP estabelece o que ocasiona a caracterização
de lesão grave:
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“Art. 129 [...] § 1º Se resulta: I - Incapacidade para as ocupações
habituais, por mais de trinta dias; II - perigo de vida; III - debilidade
permanente de membro, sentido ou função; IV - aceleração de parto:
”
O parágrafo 4° do artigo 129 do Código Penal estabelece sobre a diminuição da
pena:

“§ 4° 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.”
A lesão culposa terá a pena de dois meses a um ano e aumentará de 1/3 se, artigo
121, §§ 4° e 6 do CP:
§ 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 conseqüências do seu ato, ou foge para
evitar prisão em flagrante. Sendo doloso o homicídio, a pena é
aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa
menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos. [...] § 6o A
pena é aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime for
praticado por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço
de segurança, ou por grupo de extermínio.
O parágrafo 6° do referido artigo estabelece que: “Na hipótese de homicídio
culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem
o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária”.
Nos casos de violência doméstica se a lesão for realizada pelo ascendente,
descendente, irmão, companheiro, alguém que venha a conviver com ela a penalização
será de detenção de 3 meses a 3 anos.
2.2.2- Violência psicológica
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A violência psicológica se trata de quaisquer condutas que violem o emocional,
que viole a autoestima da vítima, limite os seus comportamentos, as suas crenças e as suas
decisões.
Este tipo de violência foi considerada crime com o sancionamento da Lei 14.188
em 28 de julho de 2021. A Lei 14.188 incluiu o artigo 147-B do Código Penal, onde diz que:
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“Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e
perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante
ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento,
chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou
qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e
autodeterminação:”
A pena para quem pratica a violência psicológica é de reclusão de 6 meses a 2
anos, e multa, se a conduta não constitui crime grave.

A violência psicológica são apresentadas por meios de atos de ciúmes, um
temperamento forte, dentre outros.
2.2.3- Violência sexual
A violência sexual vem a ser quaisquer relações sexuais que advém de intimações,
ameaças, coação.
O artigo 7°, III, da lei 11.340 de 2006 expressa que:
“Art. 7º São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher,
entre outras: [...] 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;”
O artigo 213 do Código Penal estabelece que o constrangimento advindo de
violência ou grave ameaça e que resultar a conjunção carnal ou a prática quaisquer outros
atos libidinoso terá a pena de reclusão de 6 a 10 anos, mas se da conduta vier a vítima ser
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menor de 18 e maior que 14 a pena será de reclusão de 8 a 12 anos. A pena será de reclusão
de 12 a 30 anos se a vítima vier ao óbito.
O estrupo de vulnerável, que foi incluído pela Lei 12.015 de 2009, estabelece que
a prática da conjunção carnal ou quaisquer outros atos com uma pessoa menor que 14
anos terá a pena de reclusão de 8 a 15 anos. Haverá a mesma penalização se for cometido
com uma pessoa enferma ou com deficiência mental. Se a prática vier a resultar lesão
corporal grave a pena será de 10 a 20 anos, mas se dela vier a morte resulta na pena de
reclusão de 12 a 30 anos.
2.2.4- Violência patrimonial
Se trata de uma conduta que tem como resultando retenção, subtração,
destruições parciais ou completas de seus objetivos, conforme estabelece o artigo 7° da
Lei n° 11.340 de 2006:

“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;”
Subtrair bem alheio condiz com o artigo 155 do Código Penal, destruição de bens
está previsto no artigo 163 do Código Penal. Comumente a violência patrimonial vem com
a violência psicológica.
2.2.5- Violência moral
A violência moral consiste na conduta caluniosa da pessoa com a vítima, bem como
difamação ou injúria. O inciso V, do artigo 7° da Lei 11.340 de 2006 estabelece que:

“V - a violência moral, entendida como qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.”
Caluniar alguém terá como pena a detenção de 6 meses a dois anos e multa, já no
caso de difamação a pena será de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, por fim injuriar
será de detenção de 1 a 6 meses ou multa.
3. A LEI Nº 11.340/2006 - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 dispõe em seu art. 5º,
inc. I como princípio fundamental de que homens e mulheres são iguais em direitos e
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obrigações, sendo uma extensão da dignidade da pessoa humana. A de ser observado que
outras classes possuíam tratamentos especiais infraconstitucionais, como Estatuto da
Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso e a Lei n. 10.098/2000 que visa os portadores
de deficiência física, sensorial e mental. Com diversas leis que defendiam classes de modo
específico e geral, tornou-se primordial a criação de uma lei que visava o tratamento
especial a situação melindrosa de violência de gênero que diversas mulheres sofriam em
diversos lugares do mundo.
Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Capez (2020), cita duas importantes convenções nessa luta pela expurgação da
violência doméstica, A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação
contra a Mulher que levantava questões relacionadas a proteção e extinguir todo o tipo de
discriminação à mulher em seu ambiente em geral, não apenas vinculada ao ambiente
doméstico. A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra
a Mulher, que não só levantava questões sobre violência doméstica, como também
motivava o Estado a desenvolver normas de proteção à mulher contra todos os tipos de
violência. A violência contra a mulher é qualificada como qualquer ação vinculada ao
gênero que gere a morte, dano, ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, seja
na esfera pública ou privada.
A Lei Nº 11.340/2006, mais conhecida como “Lei Maria da Penha”, surgiu através
do triste caso de Maria da Penha Maia Fernandes, que fora vítima de violência doméstica
no decorrer de seu casamento infernal, Penha Sobreviveu a duas tentativas de assassinato
de seu marido, sendo a primeira tentativa por tiro de arma de fogo e a segunda por
afogamento e eletrocussão, após estar serias lesões que a colocaram em uma cadeira de
rodas, Penha criou forças para lutar por seu direito e de todas as mulheres, uma lei que as
protegessem.
Com a parceria do Centro pela Justiça pelo Direito Internacional e o Comitê LatinoAmericano de Defesa dos Direitos da Mulher, Penha pode chegar a Comissão
Interamericana de Direitos Humanos da OEA, que condenou o Brasil por não desenvolver
formas mínimas de combate à violência doméstica contra a mulher, além de recomendar
que completassem o processo-crime em que Penha era vítima e apura a responsabilidade
criminal do seu marido pelas violências que cometeu contra Penha, o início de uma
investigação sobre as avarias e a demora no processo, bem como o ressarcimento à Penha
pela incompetência do Estado de dispor recursos que a mantivessem segura, e por fim, a
aplicação de aplicação de políticas públicas que visam com maior veemência à prevenção,
punição e erradicação da violência doméstica. (CAPEZ, 2020).
A Lei Maria da Penha definiu em seu art. 5º que a violência doméstica e familiar
contra a mulher ocorre quando há ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause
morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. O inciso
I qualifica o âmbito doméstico como um ambiente perpétuo de convívio social, vale
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ressaltar que o TJDFT em um Acórdão n. 994469, 20160510079955RSE. DJe 22-2-2017
dispôs que “As restrições e os benefícios previstos pela Lei Maria da Penha se aplicam no
âmbito da relação empregatícia da mulher que presta serviços domésticos em residências
de famílias”.
O inciso II define que o âmbito familiar é a comunidade formada por indivíduos
que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por
vontade expressa. Capez (2020), no entanto, diz que essa conexão não é suficiente para
que almeje a proteção da lei, sendo necessário expor a adequação com a finalidade da
norma, de proteção às mulheres na especial condição de vítimas de violência e opressão,
no âmbito de seu ambiente domésticas, íntimo ou do núcleo familiar.
O inciso III dispõe que em relação íntima é entendida que, basta haver uma relação
íntima de afeto, em que o agressor tenha uma sido convidado ou possua um convívio com
a vítima, independente de coabitação, além disso, a Lei Maria da Penha é possível de
aplicação independente da orientação sexual. (BRASIL, 2006)
Fernando Capez (2020) separa dois tipos de sujeito nessa relação, sendo os
Sujeitos Ativos tanto o homem quanto a mulher. Por outro lado, há o Sujeito Passivo,
entendido como aqueles que almejam a aplicabilidade da Lei de Violência Doméstica.
Ademais, o transexual que fizer cirurgia de mudança de sexo e é considerado mulher em
seu registro civil, porá almejar a aplicabilidade desta lei.
Em todos os casos que envolvam violência doméstica e familiar contra a mulher,
após a realização da ocorrência, através de um inquérito, a autoridade deverá agir com
urgência, seguindo o procedimento, conforme Fernando Capez:
a) ouvir a ofendida, lavrar o boletim de ocorrência e tomar a
representação a termo, se apresentada; b) colher todas as provas que
servirem para o esclarecimento do fato e de suas circunstâncias; c)
remeter, no prazo de 48 horas, expediente apartado ao juiz com o
pedido da ofendida, para a concessão de medidas protetivas de
urgência – aqui está a maior inovação trazida pela lei; d) determinar
que se proceda ao exame de corpo de delito da ofendida e requisitar
outros exames periciais necessários; e) ouvir o agressor e as
testemunhas; f) ordenar a identificação do agressor e fazer juntar aos
autos sua folha de antecedentes criminais, indicando a existência de
mandado de prisão ou registro de outras ocorrências policiais contra
ele e; g) remeter, no prazo legal, os autos do inquérito policial ao juiz
e ao Ministério Público. (2020, p. 888)
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O pedido da vítima será recolhido através de termo pela autoridade policial que
conterá as qualificações da vítima e do agressor, nome e idade daqueles que são
dependentes se houver, descrever em poucas palavras o fato e as medidas protetivas
pedidas pela ofendida, bem como as informações a relacionadas a deficiência se esta tiver
ou se a violências sofridas resultaram na deficiência ou piora da deficiência já existente.
Esse pedido deverá ser anexado junto ao boletim de ocorrência e a cópia de todos os
documentos em sua posse, além dos prontuários ou laudos médicos são considerados
como meio de prova. (CAPEZ, 2020).
Observa-se a presença de risco atual ou iminente à ofendida em situação de
violência doméstica e familiar, bem como seus dependentes. Nesse caso o agressor será
imediatamente afastado do domicílio da ofendida através de uma autoridade judicial,
Delegado de polícia, pelo policial caso não houver delegado disponível no momento da
denúncia. Para a autoridade judicial e o Delegado de Polícia, o juiz deverá ser comunicado
em prazo máximo de 24 horas e dará a resposta em até 24 horas sobre a manutenção ou
a revogação da medida aplicada, além de comunicar ao Ministério Público acerca do
ocorrido. Em momentos que houver risco à integridade física da vítima ou a efetivação da
medida protetiva de urgência, o ofensor não terá sua liberdade provisória concedida.
(BRASIL, 2006)
É atribuído o direito às mulheres em momentos de violência o atendimento policial
e pericial especializado, ininterrupto, previamente capacitados e de preferência que sejam
mulheres. No processo de inquirição da vítima ou testemunha deverá seguir as diretrizes
estabelecidas no art. 10-A, §1º, Incisos I ao III da Lei Nº 11.340/2006:
I - salvaguarda da integridade física, psíquica e emocional da
depoente, considerada a sua condição peculiar de pessoa em
situação de violência doméstica e familiar;
II - garantia de que, em nenhuma hipótese, a mulher em situação de
violência doméstica e familiar, familiares e testemunhas terão contato
direto com investigados ou suspeitos e pessoas a eles relacionadas;
III - não revitimização da depoente, evitando sucessivas inquirições
sobre o mesmo fato nos âmbitos criminal, cível e administrativo, bem
como questionamentos sobre a vida privada. (BRASIL, 2006)
É garantido à vítima no momento do seu atendimento a proteção policial, serviço
hospitalar, transporte quando houver risco de vida, acompanhamento na retirada de seus
pertences de seu domicílio, além de dar conhecimento a vítima acerca dos direitos e
serviços garantidos por Lei. É assegurado uma equipe de atendimento multidisciplinar que
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consiste em profissionais especializados nas áreas psicossocial, jurídica e de saúde. (BRASIL,
2006)
Em relação ao processo, julgamento e a execução civil e penal para os casos de
violência doméstica e familiar contra a mulher utiliza-se o Código de Processo Penal e
Processo Civil, assim como o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso,
desde que não haja conflito com a Lei Maria da Penha. O juízo competente, por escolha da
ofendida, o juizado do lugar do fato em que se baseou a demanda, do domicílio do
agressor, do seu domicílio ou de sua residência. (BRASIL, 2006)
A medida protetiva de urgência é cabível em casos de violência doméstica, que
após o pedido da vítima, o juiz terá 48 horas para tomar ciência do pedido e tomar uma
decisão sobre as medidas protetivas de urgência. Será determinado o encaminhamento da
vítima para um órgão que prestará assistência jurídica e se necessário, comunicar o
Ministério Público para realizar ações de providências cabíveis. (CAPEZ, 2020)
O Ministério Público poderá requerer a um juiz competente que conceda a medida
protetiva de urgência, além reavaliar a situação e se necessário, atribuir novas medidas de
proteção Compreende-se que a aplicação da medida protetiva de urgência é isolada,
cumulativa e cabe a substituição por uma medida de maior eficácia. (CAPEZ, 2020)
Fernando Capez (2020) dispõe que a medida protetiva de urgência poderá ser
decretada de ofício por um juiz, em que a ofendida será notificada acerca do processo
sobre o agressor, principalmente sobre a saída e a entrada na prisão, sem dano da
intimação do defensor público ou advogado constituído, além de não haver a intimação
ou notificação ao agressor.
Havendo a prática de violência doméstica, o juiz poderá aplicar imediatamente a
medida protetiva de urgência ao agressor. Capez (2020), apresenta um rol exemplifica que
quais medidas serão aplicadas de forma conjunta ou separada
(i) suspensão da posse ou restrição do porte de armas, com
comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei n. 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: aproximação da ofendida, de seus familiares
e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes
e o agressor; contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas
por qualquer meio de comunicação; frequentar 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
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similar; (v) prestação de alimentos provisionais ou provisórios. (p.
894-895)
O juiz competente poderá requisitar ajuda policial para que haja a efetivação e
garantia da medida protetiva de urgência.
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No que tange a medida protetiva de urgência à mulher, a Lei n. 11.340/2006 dispõe
que o Juiz poderá, se for necessário, sem prejuízo de outras medidas
I - encaminhar a ofendida e seus dependentes a programa oficial ou
comunitário de proteção ou de atendimento;
II - determinar a recondução da ofendida e a de seus dependentes
ao respectivo domicílio, após afastamento do agressor;
III - determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos
direitos relativos a bens, guarda dos filhos e alimentos;
IV - determinar a separação de corpos.
V - determinar a matrícula dos dependentes da ofendida em
instituição de educação básica mais próxima do seu domicílio, ou a
transferência deles para essa instituição, independentemente da
existência de vaga. (BRASIL, 2006)
Transparecendo a medida para a proteção patrimonial dos bens da sociedade
conjugal ou particular da mulher, a Lei n. 11.340/2006 garante que o juiz poderá,
liminarmente, determinar os seguintes pedidos:
I - restituição de bens indevidamente subtraídos pelo agressor à
ofendida;
II - proibição temporária para a celebração de atos e contratos de
compra, venda e locação de propriedade em comum, salvo expressa
autorização judicial;
III - suspensão das procurações conferidas pela ofendida ao agressor;
IV - prestação de caução provisória, mediante depósito judicial, por
perdas e danos materiais decorrentes da prática de violência
doméstica e familiar contra a ofendida. (BRASIL, 2006)
Caso o agressor descumpra a medida protetiva de urgência, terá como sanção a
pena de detenção de 3 meses a dois anos. A configuração desse crime é atribuída à
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competência tanto do juiz civil como criminal, desde que tenha deferido a medida. Quando
houver prisão em flagrante, caberá apenas a uma autoridade judicial a concessão de fiança.
Por fim, a aplicação para essa pena não exclui outras sanções cabíveis. Capez (2020) ressalta
que quando o descumprimento da medida protetiva for responsabilidade do agressor,
poderá ser decretada a prisão preventiva.
Fernando Capez reúne algumas hipóteses de aplicação da lei Maria da Penha que
não estão explícitas da lei, mas que foram consolidadas por tribunais
1. Ex-namorado contra ex-namorada: é o entendimento consolidado
no HC 182.411/RS (DJe, 29-9-2010) [...]
2. Padrasto contra enteada: é o teor do RHC 42.092/RJ (DJe, 2-42014). [...]
3. Tia contra sobrinha: também é cabível, nos termos do HC
250.435/RJ (DJe, 27-9-2013). [...]

4. Genro contra a sogra: é cabível conforme entendimento defendido
no HC 310.154/RS (DJe, 26-11-2014). [...]
5. Nora contra a sogra: é o posicionamento defendido no HC
175.816/RS (DJe, 28-6-2013), [...]
6. Irmão contra irmã: conforme REsp 1.239.850/DF (DJe, 5-3-2012),
[...]
7. Pai contra a filha: conforme entendimento consolidado no HC
178.751/RS (DJe, 31-5-2013).

8. Filho contra a mãe: conforme entendimento consolidado no HC
290.650/MS (DJe, 22-5-2014).
9. Filha contra a mãe: conforme entendimento consolidado no HC
277.561/AL (DJe, 13-11-2014). (2020, p. 899-900)
Há de se observar as Súmulas do STJ, que pacificaram certos conflitos acerca da
aplicação da lei. Capez (2020) recolheu as sumulas do STJ e organizou da seguinte maneira
• Súmula 536: “A suspensão condicional do processo e a transação
penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos ao rito da Lei
Maria da Penha”.
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• Súmula 542: “A ação penal relativa ao crime de lesão corporal
resultante de violência doméstica contra a mulher é pública
incondicionada”.
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• Súmula 588: “A prática de crime ou contravenção penal contra a
mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos”
• Súmula 589: “É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes
ou contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das
relações domésticas”.
• Súmula 600: “Para a configuração da violência doméstica e familiar
prevista no art. 5o da Lei n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) não se
exige a coabitação entre autor e vítima”. (p.900-901)
Por fim, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do HC 433.898/RS (DJe, 11-5-2018),
definiu o entendimento de que “não caracteriza bis in idem o reconhecimento das
qualificadoras de motivo torpe e de feminicídio no crime de homicídio praticado contra a
mulher em situação de violência doméstica e familiar”. (CAPEZ, 2020)
4. PANDEMIA COVID 19
Segundo estudos, o primeiro caso de COVID 19 descoberto no mundo foi na
China em dezembro de 2019, na cidade de Wuhan. Naquela época, ninguém sabia a
origem daquele vírus, ele não nunca havia sido visto, mas em 7 de janeiro de 2020 foi
confirmado que aquele vírus se tratava de um novo tipo de coronavírus. No começo, a
nomenclatura era 2019-nCov, mas em 11 de fevereiro recebeu o nome de SAR-Cov-2, este
vírus era o responsável pela causa da COVID-19. Este vírus veio a aparecer no Brasil no final
de fevereiro de 2020.
Trata-se de um vírus perigoso, onde o seu meio de infecção é o ar e o contato
humano. Com isso, em 11 de março de 2020, a OMS caracteriza a COVID-19 como sendo
uma pandemia. Com isso, foram instauradas medidas para controlar o iminente
descontrole, as quais seriam o uso de máscaras, distanciamento, uso do álcool em gel,
lavagem das mãos, evitar coçar os olhos enquanto estiver fora de casa, lavar os alimentos
antes do consumo.
Porém, mesmo com as medidas para evitar o afloramento do vírus, Ji Paraná teve
o seu primeiro caso de COVID 19 no dia 19 de março de 2020. Um paulistano veio à Ji
Paraná por conta do trabalho e começou a apresentar sintomas e quando foi feito os
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exames foi confirmado que o mesmo estava infectado. Na época, o Brasil tinha cerca de
647 casos suspeitos de COVID.
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Em 14 de abril do mesmo ano, foi confirmado a primeira morte em Ji Paraná, uma
mulher de 63 anos morreu por conta do coronavírus, a mesma se encontrava internada
desde o dia 12 daquele mês. Por se tratar de uma doença de fácil infecção, os irmãos e a
mãe da mesma também estavam com o vírus.
Por se tratar de um vírus de fácil infecção e de fácil evolução, Ji Paraná para frear
os casos de COVID instaurou uma quarentena, onde somente os serviços essenciais
poderiam continuar ao normal. Muitas escolas, universidades, igrejas, academias, bares,
casas de festa, órgãos federais, estaduais e privados fecharam. Por conta do fechamento,
uma nova modalidade apareceu: os trabalhos “home office”.
A quarentena obrigou os ji-paranaenses a passarem mais tempo em família e a
agressão doméstica que já era existente passou a ficar ainda mais predominante.
5. AUMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA EM TEMPOS DE PANDEMIA EM JI-PARANÁ
E QUAIS OS POSSÍVEIS MOTIVOS DETERMINANTES PARA A PRÁTICA DAS
AGRESSÕES
Saber o número de casos no âmbito nacional e os motivos gerais que ensejaram
as agressões, nem sempre refletem a realidade local, pois cada unidade da federação
possui contextos sociais e econômicos peculiares que podem ser determinantes na busca
de possíveis soluções para o problema.
Em abril, quando o isolamento social imposto pela pandemia já
durava mais de um mês, a quantidade de denúncias de violência
contra a mulher recebidas no canal 180 deu um salto: cresceu quase
40% em relação ao mesmo mês de 2019, segundo dados do
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMDH).
Em março, com a quarentena começando a partir da última semana
do mês, o número de denúncias tinha avançado quase 18% e, em
fevereiro, 13,5%, na mesma base de comparação (ISTO É, 2020).
Sendo assim, percebe-se que a obtenção e análise do número de casos de
violência doméstica no município de Ji-Paraná pode auxiliar o governo local e as
autoridades judiciárias na formulação dos planos orçamentários anuais, políticas públicas
e preparo das delegacias de polícia e unidades de acolhimento para receberem as vítimas
de agressões, dando-lhes todo o suporte necessário para que elas se libertem desse tipo
violência.
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Ocorre que tal restrição fez com que o índice de violência doméstica aumentasse.
Embora o número de denúncias de forma presencial nas delegacias tenha diminuído,
aumentou-se os registros de chamadas por ajuda via 190. De acordo com o Infográfico do
Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no primeiro semestre do ano de 2020, foi registrado
um aumento de 3,8% dos acionamentos da polícia por telefone em relação ao ano anterior,
correspondendo ao total de 147.379 chamados de ocorrências de violência doméstica
(OSF, 2019).
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Para FORNARI et al. (2021, p. 2),
O confinamento levou ao aumento exponencial do convívio,
ampliando as possibilidades de tensionar relações interpessoais e
intensificar os desgastes familiares, inclusive da mulher com o
agressor. Situações, como a instabilidade econômica e o
desemprego, também reforçaram a dependência econômica das
mulheres, passando a ameaçar mais o status do homem
culturalmente construído como provedor, podendo ter como
consequência a violência intrafamiliar como mecanismo de
reafirmação do poder masculino. Além desses, vários outros
elementos contribuíram para dificultar as relações familiares,
também com consequências bastante desfavoráveis para a vida das
mulheres. Na proporção em que aumentou a quantidade de pessoas
e o tempo de permanência em casa, aumentou a sobrecarga de
trabalho das mulheres pelo acúmulo dos afazeres domésticos e de
cuidados com crianças, idosos e pessoas doentes. Muitas vezes,
sobrepõe-se a isso o trabalho em casa (home office) tanto para
homens como para mulheres, transformando o lar em local de
produção e reprodução social, sem condições adequadas para isto.
O cerceamento ao espaço privado também limitou a relação das
mulheres com sua rede social de apoio, como família, comunidade,
trabalho e equipamentos sociais no território, bem como minimizou
as possibilidades de identificação e enfrentamento do problema da
violência.
Observa-se que, é inegável que a pandemia aumentou a vulnerabilidade das
relações familiares, trazendo repercussões negativas e atos frequentes de violência. No
entanto, conforme expõe Ibrahin e Borges (2020), estudos têm identificado que os dados
de violência intrafamiliar estão subnotificados, haja vista que as vítimas possuem, agora,
mais dificuldades em se comunicar, acessar os canais de denúncia e até mesmo chegar
fisicamente às delegacias de polícias.
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Levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria
com a empresa Decode, feito a pedido do Banco Mundial, revela
aumento de 431% em relatos de brigas de casal por vizinhos em
redes sociais entre fevereiro e abril deste ano. Segundo a outra
pesquisa realizada junto a órgãos de segurança de 12 estados do
País, casos de feminicício aumentaram 22,2% de março para abril,
enquanto houve queda nos boletins de ocorrência em casos de
agressão e violência sexual. Esses resultados confirmam a tese de que
há incremento da violência doméstica e familiar no período de
quarentena, ainda que esse avanço não esteja sendo captado pelos
boletins de ocorrência, aponta o estudo (ISTO É, 2020).
Isto, porém, é bastante preocupante, uma vez que é a partir dos dados dos
registros de ocorrências que as autoridades locais podem formular políticas públicas e se
prepararem fisicamente e financeiramente para conter o ciclo de violência e fornecer todo
o suporte às vítimas.
6. CONCLUSÃO
Diante dos fatos supracitados, conclui-se que a violência pode se propagar de
diversos modos nos diferentes âmbitos sociais, seja fisicamente, seja moralmente etc.
Diante disso, o presente trabalho de conclusão de curso teve como objetivo analisar um
possível aumento da violência doméstica e familiar contra a mulher em Ji-Paraná/RO
durante o período em que a pandemia iniciou e foi agravada pelo decurso do tempo,
utilizando-se dos métodos de pesquisa bibliográfica e dados quantitativos a fim de que a
pesquisa fosse devidamente realizada.
Neste intento, constatou-se que Ji-Paraná instaurou a quarenta após o incidente
de 14 de abril de 2020, quando houve a primeira morte em virtude da COVID-19. Assim,
apenas os serviços essenciais continuaram funcionando regularmente, o que fez com que
os ji-paranaenses passassem mais tempo em âmbito familiar e, por conseguinte, tornando
ainda mais notórios os casos de agressão doméstica.
Tal perspectiva pode ser constatada pelos dados do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos (MMDH), o qual afirmou em abril de 2021 que, após mais
de um mês de isolamento social, a quantidade de denúncias de violência contra a mulher
recebidas no canal 180, quando comparada com abril de 2019, aumentou quase 40%.
Ante o exposto, torna-se indubitável a existência do aumento da violência
doméstica e familiar contra a mulher em tempos de pandemia, uma vez que esta fica
submetida a contato exclusivo com o(s) agressor(es). Assim, faz-se necessário conhecer a
realidade local a fim de que sejam concebíveis planos orçamentários anuais, políticas
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públicas e preparo das delegacias de polícia e unidades de acolhimento, fornecendo o
suporte necessário para as vítimas e possibilitando que as mesmas venham a se libertar
dessa triste realidade.
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UM ESTUDO SOBRE O FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA DETECTADOS PELAS
DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA NO ATO DAS FISCALIZAÇÕES REALIZADAS
NO IMÓVEL DO CLIENTE
DANÚBIA DA COSTA GOMES:
Graduando(a) do Curso de Direito
do Centro Universitário CEUNIFAMETRO
RESUMO: Diante da importância da energia elétrica para a manutenção da vida e para o
bom andamento da sociedade faz-se mister a compreensão de que as ocorrências de
furtos de energia se apresentam como problemáticas que necessitam ser combatidas. Este
estudo teve como objetivo geral analisar o enquadramento legal dos furtos de energia
elétrica detectados pelas distribuidoras no ato da fiscalização em imóveis. Através de uma
pesquisa bibliográfica e documental foi possível compreender as especificidades comuns
à energia elétrica, inclusive enquanto direito essencial que a mesma deveria ser entendida,
bem como reconheceu-se os tipos de desvios de energia que podem acontecer e suas
devidas tipificações legais nacionalmente reconhecidas. De igual forma identificou-se quais
são as legislações que amparam medidas judiciais contra o desvio de energia, quais os
procedimentos a serem adotados quando destas situações, e apresentou-se algumas
jurisprudências que envolvem o tema, sendo observado que o crime de desvio de energia
pode ser contemplado enquanto furto ou estelionato, sendo necessário que haja a devida
especificação para a aplicação das penalidades previstas em lei.
PALAVRAS-CHAVE: Energia elétrica. Furto. Código Penal Brasileiro.
ABSTRACT: Given the importance of electricity for the maintenance of life and for the
smooth running of society, it is necessary to understand that the occurrence of energy theft
is a problem that needs to be tackled. This study aimed to analyze the legal framework of
the theft of electricity detected by distributors in the act of inspection of properties.
Through a bibliographical and documentary research, it was possible to understand the
common specificities of electric energy, including as an essential right that it should be
understood, as well as recognizing the types of energy deviations that can happen and
their due legal typifications nationally recognized. Likewise, it was identified which are the
laws that support legal measures against energy diversion, which procedures to be adopted
in these situations, and presented some jurisprudence involving the subject, observing that
the crime of energy diversion it can be contemplated as theft or embezzlement, it being
necessary that there be proper specification for the application of the penalties provided
for by law.
KEYWORDS: Electricity. Theft. Brazilian Penal Code.
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O furto de energia elétrica. 2.1. Energia elétrica: conceitos e
necessidades. 2.2. Energia elétrica como direito fundamental. 3. Furto de energia elétrica:
conceitos e tipificação legal. 3.1. Conceito de desvio de energia elétrica. 3.2 Tipos de desvio
de energia elétrica e seu enquadramento legal. 4. Jurisdição e legislação contra os desvios
de energia elétrica. 5. Conclusão. 6. Referência.
1. INTRODUÇÃO
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A avaliação das bases legais sobre o furto de energia elétrica aponta invariavelmente
pela análise de vários aspectos relacionados à temática como o reconhecimento conceitual
do serviço de fornecimento deste tipo de energia, bem como a tipificação legal dos desvios
da mesma e quais os direcionamentos em leis que determinam sobre o tema.
De acordo com o Relatório de Perdas de Energia Elétrica na Distribuição, elaborado
pela Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, os furtos e desvios de energia elétrica,
reconhecidos como perdas não técnicas representam cerca de 9,6% das perdas totais de
energia das distribuidoras no ano de 2019. Ainda em consideração ao mesmo relatório, as
perdas não técnicas são responsáveis por cerca de R$ 7,5 bilhões de prejuízos ao ano
(ANEEL, 2020).
Neste sentido, este estudo tem como objetivo geral analisar o enquadramento legal
dos furtos de energia elétrica detectados pelas distribuidoras no ato da fiscalização em
imóveis. Para contemplar tal objetivo foram estabelecidos como objetivos específicos: a)
apresentar conceitualmente o furto de energia elétrica; b) estudar os tipos de
irregularidades no ato do furto de energia elétrica; c) compreender as jurisdições sobre o
crime de furto de energia elétrica.
Esta pesquisa tem sua justificativa relacionada principalmente à elevada ocorrência
de furtos de energia e a banalização notada por parte da sociedade quanto as questões
morais e legais que envolvem o ato ilícito, o que é percebido em todas as instâncias
inclusive do poder público. Destaca-se ainda que a realização deste estudo se mostra
pertinente também em consideração aos problemas que o furto de energia elétrica pode
causar, tanto em relação aos prejuízos para as distribuidoras de energia quanto para os
consumidores que correm riscos como falta de abastecimento e acidentes.
A metodologia estipulada para esta a pesquisa foi fundamentada no método
dedutivo, o qual se apresenta como o estudo partindo da parte geral para o particular, o
que Provdanov e Freitas (2013, p. 27) elucida se tratar da “[...] por intermédio de uma cadeia
de raciocínio em ordem descendente, de análise do geral para o particular, chega a uma
conclusão”. Por aporte teórico metodológico foi apresentado o levantamento das
legislações e jurisprudências existentes, apresentados por doutrinadores acerca da
temática.
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Assim, em consideração aos procedimentos e aos objetivos estipulados, a pesquisa foi
realizada em bancos de dados científicos e jurídicos partindo do cruzamento das palavraschaves “energia elétrica”, “furto”, “Código Penal Brasileiro”.
2. O FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DIREITOS
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2.1 Energia elétrica: conceitos e necessidades
Anterior ao aprofundamento nas questões pertinentes ao furto de energia elétrica em
si, é salutar a compreensão acerca das bases conceituais sobre a energia elétrica, sua
evidência enquanto direito fundamental e os cernes reguladores da distribuição à
sociedade.
Conceitualmente, a energia elétrica pode ser definida como aquela proveniente de
uma corrente elétrica alimentada pela conversão de energia de vários combustíveis, como
o petróleo, carvão mineral, biocombustíveis e força hidráulica, entre outros (PAMPLONA et
al., 2020).

Segundo Battaglin e Barreto (2012), sob a perspectiva histórica, a eletricidade se
origina da palavra electrum, de base no latim, com o significado de âmbar, o qual foi
utilizado por Tales de Mileto no século VI a.C. através de um experimento de esfregação
de pedaços de âmbar gerando assim atração entre as partes, o que originava os estudos
sobre eletricidade.
Caldas, Lima e Crispino (2016) afirmam que é importante compreender que a
eletricidade sempre esteve presente na humanidade, seja inicialmente pelo
reconhecimento das correntes elétricas naturais ou pela indução do próprio homem, mas
que os estudos e controle sobre a mesma se deram como mais avançados por volta de
1.600 com Otto von Guericke culminando na criação da primeira máquina eletroestática
que se tem conhecimento.
Os estudos sobre o desenvolvimento de estratégias de uso da eletricidade passam
por diversas contribuições, sendo a de Thomas Edson a mais significativa quando se trata
deste estudo, uma vez que seus achados apontaram para o uso comercial e doméstico da
eletricidade através da lâmpada incandescente. Tal descoberta, associada aos
aprofundamentos no estudo da eletricidade em caráter doméstico passou a determinar a
necessidade de geração de energia em larga escala, gerando assim a implementação de
redes de energia que atendessem as demandas dos domicílios, comércios e prédios
públicos em geral (FARIAS; SELLITTO, 2011).

No que tange ao uso doméstico de energia elétrica, Carvalho e Almeida (2019)
elucidam se tratar do produto da rede elétrica que abastece as residências e comércio de
forma a suprir as necessidades como iluminação, refrigeração, funcionamento de produtos
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elétricos, entre outros. Castro et al. (2014) complementam ao afirmar que dentre o uso
doméstico de energia elétrica é possível citar nas residências o uso da mesma para
iluminação, aquecimento, refrigeração, utilidades domésticas, aparelhos eletroeletrônicos,
entre outros.
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Assim, o fornecimento de energia elétrica atualmente, considerando o modo de vida
da sociedade, pode se reconhecido como um serviço imprescindível uma vez que, para
muito além de proporcionar conforto aos cidadãos, a energia elétrica serve de fonte
energética para o funcionamento de itens que asseguram a sobrevivência, como a
conservação de alimentos, ou ainda o funcionamento de equipamentos de saúde, por
exemplo (NETA et al., 2017).
Ainda nessa seara, Doroche e Anschau (2015) esclarecem que a importância da
energia elétrica na sociedade em razão da sobrevivência da mesma quando se trata de um
modo de adaptação ao meio ambiente, bem como tem funções claramente econômicas,
pois é através da mesma que muitos equipamentos de trabalham funcionam,
impulsionando assim a economia local.
Nos dias atuais o Brasil se destaca pelo cenário de consumo de energia elétrica:
Brasil possui em torno de 80 milhões de unidades consumidoras (UC)
(com funções de medição específicas e correspondentes a pontos
individuais de entrega de energia ao consumidor). A maior parte dos
usuários de eletricidade (85%) é residencial, embora esta indústria
seja responsável por apenas 35% do consumo de eletricidade do
país. A rede de transmissão e distribuição do Brasil acompanha a
trajetória histórica de urbanização e industrialização. Os grandes
centros urbanos e áreas industriais do país são os maiores usuários
de eletricidade. Nesse contexto, a infraestrutura da rede de
transmissão e distribuição tem como alvo direto esses espaços
(SOUZA, 2011, p. 20)
A necessidade da energia elétrica para a sociedade como um todo nos dias de hoje se
mostra uma importante linha de discussão principalmente no que concerne a relevância
da mesma para a manutenção da vida e por sua contribuição para a economia, o que
demanda a importância de entender o acesso a energia elétrica enquanto direito
fundamental.
2.2 Energia elétrica como direito fundamental
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Quando se trata da importância da energia elétrica para a vida humana e em
sociedade um ponto crucial é a compreensão da mesma enquanto direito fundamental, o
que já é preconizado em diversas legislações nacionais.
Com o intuito de garantir a dignidade humana, a Proposta de Emenda
Constitucional 44 de 2017 (BRASIL, 2017) buscou assegurar o acesso a energia elétrica
como um direito social, ou seja, sendo adicionado ao sexto artigo da Constituição Federal
(BRASIL, 1988). Ainda em tramitação, esta PEC compreende que ao instituir tal acesso como
um direito social, a distribuição de energia elétrica passa a ser uma obrigação do poder
público, a exemplo da educação, saúde e segurança, as quais são primordiais a dignidade
humana.
Atualmente o fornecimento de energia elétrica se dá pela distribuição através de
concessionárias diretamente ligadas as instâncias públicas, o
que
demanda
a
compreensão de relação com o serviço público (FELIX; SILVA; FARIA, 2020). De acordo com
Calasans Junior (2017) ao não atender determinados serviços de forma adequada, o poder
público passa a conferir a gestão destes serviços à iniciativa privada.
Assim sendo, o serviço essencial de fornecimento de energia passa a ser
compreendido como aquele defendido no Código de Defesa do Consumidor, conforme
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias,
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento,
são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e,
quanto aos essenciais, contínuos (BRASIL,1990).
Dentre as diversas questões que permeiam o acesso a energia elétrica enquanto
direito social, é salutar a compreensão acerca da essencialidade do mesmo e o
reconhecimento da ilegalidade da interrupção deste serviço, seja por qual motivo se
apresente, como a inadimplência por exemplo (LOPES; LIMA, 2018).
Correa (2017) elucida que enquanto direito essencial, o acesso a energia elétrica não pode
ser suspenso em decorrência através de corte, o que determina-se uma fonte de discussão,
uma vez que a Lei da Greve Brasileira (BRASIL, 1998) dispõe que:
Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais:
I - tratamento e abastecimento de água; produção e distribuição de
energia elétrica, gás e combustíveis;

II - assistência médica e hospitalar;
III - distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos;
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IV - funerários;
V - transporte coletivo;
VI - captação e tratamento de esgoto e lixo;
VII - telecomunicações;
substâncias radioativas,
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VIII - guarda, uso e controle de
equipamentos e materiais nucleares;

IX - processamento de dados ligados a serviços essenciais;
[...]
Ainda que a distribuição de energia elétrica seja considerado um serviço essencial é
salutar a discussão sobre como se constituem os casos de interrupção do mesmo. Correa
(2017) esclarece que quando se trata da interrupção de tal serviço, as empresas
distribuidoras devem ser acionadas e responsabilizadas por estas ocorrências, com exceção
dos casos em que as justificativas se baseiem na manutenção da rede, conforme o verso
da Lei nº 8.987 (BRASIL, 1995):
Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de
serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme
estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo
contrato.
§ 3º Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua
interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso,
quando:
I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das
instalações;
e,
II - por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da
coletividade."
Nota-se que o inciso II esclarece outra forma de suspensão do serviço de
abastecimento de energia, em conformidade com a inadimplência do consumidor, o que
tem se mostrado assunto pertinente a uma série de processos judiciais.
Alguns acórdãos acerca do tema já deram como ilegal o corte neste fornecimento,
conforme:

EMENTA
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Corte no fornecimento de água. Inadimplência do consumidor.
Ilegalidade. 1. É ilegal a interrupção no fornecimento de energia
elétrica, mesmo que inadimplente o consumidor, à vista das
disposições do Código de Defesa do Consumidor que impedem seja
o usuário exposto ao ridículo. 2. Deve a concessionária de serviço
público utilizar-se dos meios próprios para receber os pagamentos
em atrasos. 3. Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas:
Decide a egrégia Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, não conhecer ao recurso, nos termos do voto do
Senhor Ministro Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas
constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do
presente julgado. Votaram de acordo com o Senhor Ministro Relator
os Senhores Ministros José Delgado e Francisco Falcão. Ausentes,
justificadamente, os Senhores Ministros Garcia Vieira e Humberto
Gomes de Barros. Presidiu o julgamento o Senhor Ministro José
Delgado.
Além dos questionamentos acerca da ilegalidade do corte de energia elétrica, outro
ponto sensível de discussão quando se trata do direito ao serviço em tela, se dá diante das
ocorrências de furtos de energia elétrica, os quais demandam atenção e discussão no meio
jurídico.
3. FURTO DE ENERGIA ELÉTRICA: CONCEITOS E TIPIFICAÇÃO LEGAL
Diante da coerência em compreender o abastecimento de energia elétrica como
direito essencial e os casos de interrupção deste serviço, uma questão a ser discutida se
constitui nas ocorrências de furto da energia elétrica, sendo necessária a contextualização
conceitual e a tipificação no âmbito legal de cada caso como se apresenta.
3.1 Conceito de desvio de energia elétrica
Conceitualmente, o furto é estabelecido no Código Penal Brasileiro (BRASIL, 1940)
como o ato de subtrair para si ou para demais quaisquer coisas ou serviços que pertençam
a outra pessoa, conforme o estipulado no Título II, Capítulo I, artigos 155 a 156. Tais artigos
também determinam as penalizações a serem aplicados em cada caso, seja o furto simples,
qualificado ou coisa comum.
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Ainda em consideração aos objetivos propostos por este estudo é salutar a
compreensão no texto do CP (BRASIL, 1940) a definição de estelionato, o qual é
determinado no artigo 171:
Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo
alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício,
ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:
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Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis
a dez contos de réis.
§ 1º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor o prejuízo, o
juiz pode aplicar a pena conforme o disposto no art. 155, § 2º.
§ 2º - Nas mesmas penas incorre quem:
Disposição de coisa alheia como própria
I - vende, permuta, dá em pagamento, em locação ou em garantia
coisa alheia como própria;
Quando se trata de ocorrências ilegais em relação ao consumo de energia elétrica,
Volpi (2011) elucida se tratar de qualquer alteração legal no abastecimento de energia, seja
por desvios da rede elétrica ou por alterações nos equipamentos de medição e
monitoramento da distribuição da energia. Bittencourt (2015) afirma que se faz necessária
a compressão de tais diferenças para fins de tipificação de cada caso, para a construção de
bases legais de combate e penalização.
3.2 Tipos de desvio de energia elétrica e seu enquadramento legal

Segundo Bittencourt (2016) é necessário que seja estabelecida a compreensão dos
desvio de energia elétrica diante dos tipos possíveis desta ocorrência, bem como sua
relação com a tipificação destas ilegalidades.
De acordo com o primeiro ponto a ser discutido quando se trata de desvio de
energia elétrica são as ocorrências de furto da mesma, as quais podem ser conceituados
na esfera especializada da ANEEL através da Resolução Normativa 414 (ANEEL, 2010), se
tratando então de um consumo ocorrido efetivamente e que não foi registrado pelo
monitor de consumo.
Conforme Santos et al. (2011), o desvio de energia elétrica, se dá quando o sujeito
ativo faz uma ligação direta do poste para sua residência ou comércio, popularmente
conhecido como gato. Complementa ainda a explicação sobre o procedimento ao afirmar
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que nestes casos a fiação é conectada diretamente ao ponto de uso, sem qualquer
registro no medidor de consumo da unidade.
Colnago et al. (2011) apresentam o segundo tipo de desvios de energia elétrica é
aquele em que são notadas maiores implicações técnicas e profissionais, pois é
determinada pela alteração do medidor de energia. Explicam ainda que tal ocorrência se
dá pela adulteração do equipamento, iniciando pelo rompimento do lacre, diminuindo
assim a contagem do consumo e reduzindo os valores gastos na conta final a ser pago
pelo consumidor.
Diante da tipificação dos casos de desvios de energia elétrica torna-se salutar a
compreensão sobre o enquadramento legal de cada situação em tela, uma vez que as
implicações legais são determinantes para haja efetiva ação jurídica contra este crime.
De acordo com Silva e Furtado (2020) quando se trata do primeiro tipo de desvio
de energia apresentado, o crime deve ser considerado furto diante a subtração de um bem,
frente as características da ação, em conformidade com o artigo 155 do Código Penal
(BRASIL, 1940), conforme:
Art. 155 - Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena reclusão, de um a quatro anos, e multa.
§ 1º - A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante
o repouso noturno.
§ 2º - Se o criminoso é primário, e é de pequeno valor a coisa furtada,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuíla de um a dois terços, ou aplicar somente a pena de multa.

§ 3º - Equipara-se à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra
que tenha valor econômico.
Furto qualificado
§ 4º - A pena é de reclusão de dois a oito anos, e multa, se o crime é
cometido: I - com destruição ou rompimento de obstáculo à
subtração da coisa; II - com abuso de confiança, ou mediante fraude,
escalada ou destreza; III - com emprego de chave falsa; IV - mediante
concurso de duas ou mais pessoas
§ 4º-A A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se
houver emprego de explosivo ou de artefato análogo que cause
perigo comum. (Incluído pela Lei nº 13.654, de 2018)
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§ 5º - A pena é de reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, se a subtração
for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro
Estado ou para o exterior. (Incluído pela Lei nº 9.426, de 1996)
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§ 6º - A pena é de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos se a subtração
for de semovente domesticável de produção, ainda que abatido ou
dividido em partes no local da subtração. (Incluído pela Lei nº 13.330,
de 2016)
§ 7º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a
subtração for de substâncias explosivas ou de acessórios que,
conjunta ou isoladamente, possibilitem sua fabricação, montagem ou
emprego.
Nota-se que o furto de energia elétrica se encontra devidamente destacado no
verso da legislação em análise, o que aponta para a importância de identificação de tal
prática, bem como na atenção as possibilidades de penalização frente ao ato em si.

No que tange ao segundo tipo de desvio de energia, Lobão e Bastos (2012) elucidam se
tratar do crime de estelionato uma vez que não há furto quando se trata do mesmo em
virtude do não registro ou registro reduzido no medidor, o que Santos (2020)
complementa:
A lei equipara à coisa móvel a energia elétrica ou qualquer outra que
tenha valor econômico. Assim, desviando o agente a energia,
indevidamente, cometerá furto, mas se usar qualquer artefato para
viciar a medição do consumo de energia elétrica de sua casa ou
estabelecimento, comete estelionato, por ter induzido em erro a
companhia fornecedora, com meio fraudulento, obtendo vantagem
indevida (p. 171)
É observado que quando se trata de estelionato de energia elétrica a condição de
adulteração do medidor se apresenta como a mais importante diante ao dolo em induzir
a empresa fornecedora ao erro de medição, o que demonstra maior potencial criminal do
ato.
Quando se trata da análise de ambos os crimes, Santos (2020) explica que
No furto, a conduta ilícita ocorre sem que a concessionária saiba que
está fornecendo a energia elétrica para aquele consumidor, pois ele
consegue subtrair sem que a vítima perceba que está sendo
despojada de sua posse. Por outro lado, quando falamos de
estelionato, por meios ardilosos o criminoso adultera o equipamento
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de medição fazendo com que este não registre a leitura conforme foi
auferido pelo INMETRO. Ou seja, a empresa fornecedora da energia
elétrica tem ciência do fornecimento, porém desconhece que este
consumidor está pagando bem menos pelo quilowatt com relação
aos demais usuários do serviço (p. 25)
É notado que a especificação de cada tipo de crime conduzido junto ao
fornecimento de energia elétrica e suas especificidades e aplicações legais se apresentam
como importantes no estudo legal de tal ato.
4. JURISDIÇÃO E LEGISLAÇÃO CONTRA OS DESVIOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Em razão da amplitude da problemática acerca dos desvios de energia elétrica é
salutar a apresentação do entendimento das legislações pertinente ao tema assim como
as jurisprudências conhecidas sobre o mesmo.
No que tange as leis e normativas, a Resolução 479 da ANAAEL (ANEEL, 2012) é
determinante no que concerne à suspeita e processo de fraude, conforme:
Art. 130. Comprovado o procedimento irregular, para proceder à
recuperação da receita, a distribuidora deve apurar as diferenças
entre os valores efetivamente faturados e aqueles apurados por meio
de um dos critérios descritos nos incisos a seguir, aplicáveis de forma
sucessiva, sem prejuízo do disposto nos arts. 131 e 170: I – utilização
do consumo apurado por medição fiscalizadora, proporcionalizado
em 30 dias, desde que utilizada para caracterização da irregularidade,
segundo a alínea “a” do inciso V do § 1o do art. 129; II – aplicação do
fator de correção obtido por meio de aferição do erro de medição
causado pelo emprego de procedimentos irregulares, desde que os
selos e lacres, a tampa e a base do medidor estejam intactos; III –
“utilização da média dos 3 (três) maiores valores disponíveis de
consumo de energia elétrica, proporcionalizados em 30 dias, e de
demanda de potências ativas e reativas excedentes, ocorridos em até
12 (doze) ciclos completos de medição regular, imediatamente
anteriores ao início da irregularidade;” IV – determinação dos
consumos de energia elétrica e das demandas de potências ativas e
reativas excedentes, por meio da carga desviada, quando
identificada, ou por meio da carga instalada, verificada no momento
da constatação da irregularidade, aplicando-se para a classe
residencial o tempo médio e a frequência de utilização de cada carga;
e, para as demais classes, os fatores de carga e de demanda, obtidos
a partir de outras unidades consumidoras com atividades similares;
766

www.conteudojuridico.com.br

ou V – utilização dos valores máximos de consumo de energia
elétrica, proporcionalizado em 30 (trinta) dias, e das demandas de
potência ativa e reativa excedentes, dentre os ocorridos nos 3 (três)
ciclos imediatamente posteriores à regularização da medição.
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Observa-se que são construídas determinações legais que tanto esclarecem acerca
das ocorrências quanto os meios de correção, destacando que as medidas punitivas se
revelam na aplicação de procedimentos administrativos como jurídicas.
Entre as jurisprudências já conhecidas acerca da problemática em tela é possível citar uma
decisão do STJ, conforme:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO. ANÁLISE
DO MÉRITO RECURSAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALTERAÇÃO
NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE POR USO DE
SUBSTÂNCIA.
REDUÇÃO
DO
CONSUMO
DE
ENERGIA.
INDUZIMENTO A ERRO DA COMPANHIA ELÉTRICA. TIPICIDADE
LEGAL. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Extrai-se dos autos que fraude empregada
pelos agravantes - uso de material transparente nas fases a e b do
medidor - reduzia a quantidade de energia registrada no relógio e,
por consequência, a de consumo, gerando a obtenção de vantagem
ilícita. 2. "No furto qualificado com fraude, o agente subtrai a coisa
com discordância expressa ou presumida da vítima, sendo a fraude
meio para retirar a res da esfera de vigilância da vítima, enquanto no
estelionato o autor obtém o bem através de transferência
empreendida pelo próprio ofendido por ter sido induzido em erro".
(AgRg no REsp 1279802/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 8/5/2012, DJe 15/5/2012) 3. O caso dos autos
revela não se tratar da figura do "gato" de energia elétrica, em que
há subtração e inversão da posse do bem. Trata-se de prestação de
serviço lícito, regular, com contraprestação pecuniária, em que a
medição da energia elétrica é alterada, como forma de burla ao
sistema de controle de consumo, - fraude -, por induzimento ao erro
da companhia de eletricidade, que mais se adequa à figura descrita
no art. 171, do Código Penal - CP (estelionato). 4. Recurso especial
desprovido. (STJ - AREsp: 1418119 DF 2018/0333774-2, Relator:
Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 07/05/2019, T5
- QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2019)
Observa-se nesta decisão que o órgão colegiado compreendeu a necessidade de
condenação do réu em conformidade com o preposto no artigo 171 do CP, uma vez que
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houve comprovação de que o mesmo adulterou o medidor de energia elétrica de sua
responsabilidade.
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Outro achado pertinente às jurisdições sobre estas ocorrências é tratado novamente
pelo STJ, conforme:
PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO DE ENERGIA
ELÉTRICA PARA ODELITO DE ESTELIONATO. EXAME. INVIABILIDADE.
SÚMULA N.º 7/STJ. 1. No furto qualificado com fraude, o agente
subtrai a coisa com discordância expressa ou presumida da vítima,
sendo a fraude meio para retirar a res da esfera de vigilância da
vítima, enquanto no estelionato o autor obtém o bem através de
transferência empreendida pelo próprio ofendido por ter sido
induzido em erro. 2. In casu, a Corte a quo, após análise das provas
constantes dos autos, reconheceu o crime de furto mediante fraude
porque a concessionária de prestação de serviço público não tinha
conhecimento da fraude perpetrada quanto às trocas dos
transformadores, que passaram a registrar consumo de energia
elétrica a menor, situação típica do crime descrito no art. 155 do
Diploma Penalista, razão pela qual conclusão em sentido contrário
quanto à caracterização do delito tipificado no art. 171 do mesmo
Estatuto Repressor, demandaria o revolvimento do material
fático/probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1279802
SP 2011/0214778-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de
Julgamento: 08/05/2012, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe 15/05/2012)

Na discussão entre o estelionato e o furto simples é observado que o recurso se deu
como negado em virtude do esclarecimento sobre a prática de estelionato e não nos
moldes simplificados de furto.
5. CONCLUSÃO
Quando se trata do furto de energia elétrica e as bases legais acerca do mesmo é
importante destacar que muitos aspectos necessitam ser compreendidos, iniciando pelo
levantamento conceitual da mesma, a identificação do acesso a energia elétrica como um
direito essencial, e por fim as qualificações penais frente as ocorrências de furto.
Foi possível observar que as ocorrências de desvio de energia se dão de duas
formas, através de ligação direta e adulteração dos instrumentos de medição, os quais são
determinados pelas distribuidoras no ato da verificação do consumo, sendo necessário a
768

www.conteudojuridico.com.br

identificação do tipo de desvio para que sejam considerados os tipos de crimes impostos
e por consequência a atribuição de penalidades.

Boletim Conteúdo Jurídico n. 1050 de 22/11/2021 (ano XIII) ISSN - 1984-0454

Com o reconhecimento dos tipos possíveis de crimes de desvio de energia elétrica,
foi notado que na legislação brasileira os mesmos são contemplados em dois tipos
diferentes de crime, sendo as ligações diretas consideradas furto e as adulterações de
medidores consideradas prática de estelionato, as quais possuem determinações legais
diferenciadas e penalidades aplicadas em conformidade com o rigor de cada uma.
Por fim, através da realização deste estudo possibilitou-se a compreensão da prática
criminosa de desvio de energia independente de forma que se apresente, sendo necessário
rigor na aplicação das leis a fim de evitar prejuízo a todos os envolvidos.
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